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 (رلسسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 اهنّيبو هتحص ىلع ةلدألا بصنو نيد نينمؤملل مالسإلا يضر يذلا هلل دمحلا

 هتعاط ىلع مهناعأو ءًانونف هصالخإب ترمثأف مهبولق يف ديحوتلا سرغو «ًانييبت
 .ًانيعمو ًايداه كبرب ىفكو هنم ةياده

 نم يلو هل نكي ملو كلملا يف كيرش هل نكي ملو ًادلو ذختي مل يذلا هلل دمحلاو

 اريدق كبر ناكو ًارهصو ًابسن هلعجف ًارشب ءاملا نم قلخ يذلا ءًاريبكت هربكو لذلا

 .ًاريهظ هبر ىلع رفاكلا ناكو مهرضي الو مهعفني ال ام هللا نود نم نودبعيو

 كلذ نع ىلاعت «هتيهإو «هتيبوبر يف هل كيرش ال هدحو الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف (هنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا ءريبك ًاولع

 .ًاريبخ هب لأساف نمحرلا شرعلا
 ًايعادو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش قحلاب هلسرأ «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 .ًاريثك (يلست ملسو «هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ءأرينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ
 :دعب امأ

 «باهولادبع نب دمحم مامإلا خيشلا فيلأت «ديحوتلا» :باتكل حرش اذه

 ام ضعب ىلع هيبنتلاب ىلاعت هللا ءاش نإ فاو .باوثلا هل لزجأو «باملا هل هللا نسحأ

 هيبنتلا نم هلخأ ملو ءانه ةلاصألاب دوصقملا وه ذإ ,ديحوتلا عاونأ نايب نم هنمضت

 هلجأل عضو ام نايب وه انب ىلوألا نأ الإ ءكلذ ريغ نم هنمضتي ام ضعب ىلع

 .هيف ام ةفلاخم نم عقاولا داسفلاو ررضلا مومعل ؛باتكلا

 ىلع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا رونلاو ىده لا نع ضارعإلا وه كلذ يف لصألاو

 ءابآلا ةعباتمب كلذ نع ءانغتسالاو ءةمكحلاو باتكلا نم هيب دمحم هلوسر

 .كلذل ةفلاخملا تاداعلاو ءاوهألاو



a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 «نآرقلا نم ةريثك عضاوم يف ةنسلاو باتكلا ةعباتمب رمألا ىلاعت هللا ررك اذهلو

 ةدشل الإ كاذ امو ءهنع ضارعإلا ىلع دعوتو هدكأو «كلذل لاثمألا برضو

 حالف الو دبعلل حالص ال هنإف «ةرورض لك قوف كلذ ىلإ ةرورضلا لب ءةجاحلا

 اك تيم وهف دبعلل كلذ لصحي مل ىتمو «كلذب الإ ةرخآلاو ايندلا يف ةداعس الو

 فسم نمک سالا یف وہ یم ارو هَل اًمْلَعَجَو یخ ایم نك سوا :ىلاعت لاق

 :ماعنألا) 4© تول ااا َنرفكْلل ند تلک ات چرا س تسلط
 هل لصح نم ىمسو ءأتيم رونلاو ىدهلا اذه نع يلاخلا ىلاعتو هناحبس یمسف ۲

 هتفرعمو «ىلاعت هللا ديحوت الإ ايندلا ةايحلا يف هب دوصقم ال هنأ كلذو ءّيح

 هرماوأل دايقنالاو «هتمظعل للذتلاو «هركذب ذاذلتسالاو .هل صالخإلاو «هتمدخو

 هل تلصح دق لب «يحلا وهف ءدبعلل اذه لصح اذإف «هل مالسإلاو «هيلإ ةبانإلاو

 ا يف ةبيطلا ةايحلا

 م GG ا و ر

 هتاف اذإف ٩۷( :لحنلا) 00 ا اڪ ا نكتب ا کو 4 وردو شا د ر ا

 .تيملا نم رش لب «تيم وهف دوصقملا اذه

 رني کل کرنا آم امرتا  :یلاعت هللا لاق

 لَو ام اوت ىطرص اذه 7 :ىلاعت لاقو .(" :فارعألا) 0 نورك د

 ( تسل دب كش کلک ویی ی كي فشلا امي
 يڪ كك كي 1 بی اوسر ڪا دق :ىلاعت لاقو ٠١۳(« :ماعنألا)

 اس م ريوس وردم و ری

 س رڪ ع اوفو بتڪلا ّنِم توفخت وق متنڪ

 دج ر ص .

 ةكاوضر قا م هل هي ىِدَهَي 220 ثر بَ رو هللا تک

7 0 
 مهيدهمو ءةئذإب رونلا ك تتمُلظلأ نم مُهَجِرْخَيَو لَسلا ليس

 ا ےس

 اَ اليل هيلو ونوم نِ اوعي اکو :



 کاج دف سالا اعات :ىلاعت لاقو ٠١-٠٦ :ةدئان) 405) م یَمَسسَم طرص لِ

 ا 8 :ى اعت لاقو «(۱۷ ٤ :ءاسنلا) 4Y اي رو کی ااو کير نم نهر

 اإ ودر ویس يف عر ناک کنم الآ وأو وسر اویا هلأ أوي اوما نیا
 «(ه۹ :ءاسنلا) 2ا یوا نسخو ريح كل آلا مو

 ذإ مَآ ولو للا بذا عمل الإ ِلوسَر نِ اَمَلَسرَأ امو ل :یاعت لاقو
 هلأ أوُدَجَوَل لوسرلا مهل َرسَفْعَتْسأَو هللا اورقعتساف كوما مهما اوملطظ

 کک ت ریپ رک ایف وک یح تونو َكْيَرَو ف ایج اکو
 لاقو «(54-55 :ءاسنلا) ا اسل اوملسو َتِيَصَق امس مهتا فاودجت

 نييس ئرشمو ةو ىَّدُهَو يش 54 اًت کلا َكَلَِكَع ارو :ىلاعت
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 روب وعم هدو
OYاڪ واد نم كساء دوو :ىلاعت لاقو 84(2 :لحنلا)  AAOههْنِإف هنع ض  

 الس هه ۰٠< -۹ ص (© الجدل موب مک آسرو دمور © گر دم مبلی

 3 شيا دي یاده اكن ب نم ڪي اِ :لاعت لاقو
 4( ىع ةف مو هر شو کن ٌةَّسيعم هل نف یر نع ضرع نمو

 ۱۲۳-۱۲٤(. :هط)

 الو ايندلا يف لضي ال نأ هيف اب لمعو نآرقلا أرق نمل هللا لفكت :سابع نبا لاق

 .ةرخآلا يف ىقشي

 نيالا الو بكلام ردي کام ارم نم اور کل اتوا كل إل تلق

 4© ريق رص لإ ۍړل كنو توابع نم ءا نم وپ یہ اوہ ُهَنَلََج نک
 ٥۲(. :ىروشلا)

 نأ عم «ةنسلاب الو نآرقلاب لصحتال ةداعسلاو ةيادهلا نأ مّعْرَي نمم ًابجع ايف
 للا لا رو چ تص

 نو ىي لع لضأ اش تص نإ لق # :یاعت لاق اک كلذب الإ دتبي مل اياب يبنلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت لس دل

 ۰:اس ©( 2 برق يس نإ مف یوا تدا

 لورا ہک َداَ امو :ىلاعت لاقو ءنالفو نالف لوق ىلع اهليحي كلذ دعب مث

 .ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو .( :رشح» 4 ًاوُهتنأَ أَ دنع مُكسنأَمَو هود

 امك .هنيد يف نيقيو ةريصب ىلع نوكي نأ هللا نع لقع نم ىلع لك ىلع بجوف

 آَمَو هلأ نلبس ی ینعبتا نمو وأنآ قريب ىلع لأ أ لإ اَوعْدَأ لبس زله لق :ىلاعت لاق

 .(۱۰۸ :فسری) 09) تيكر ْمُمْلا نما

 فيكو كلو هلوسر ةنسو هللا باتك نم الإ ةريصبلاو نيقيلا لصحي نأ لاحمو

 ءارآلا نم لصحي انإ نآرقلا نم لصحي ال كلذ نأ معز نم ناهيإلاو ىدهلا لاني

 نم اهدنع ام ةياغ اذه لوقع تخسم دقل هللات .ناهذألا ةلابز يه يتلا ةدسافلا

 .نافرعلاو قيقحتلا

 «مالسإلا نيد ةقيقح يه ايب هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكل ةعباتملا هذهو

 نينمؤملا نيب نيتقرافلا نيتداهشلا ةقيقح وهو «ماعلاو صاخلا ىلع هللا هضرتفا يذلا

 دوبعملا وه :هلإلا ىنعم ذإ «رانلا لهأ ءايقشألاو ةنجلا لهأ ءادعسلاو «رافكلاو

 ىدتها هبف هئايبنأو هلسرو هتكئالمو هسفنل هاضترا يذلا هللا نيد وه كلذو «عاطملا

 .نولسرملا اعد هيلإو «نودتهملا

 أنأ هل الأ هلل يو کک لوُسَر نم تلل نم السر امو :ىلاعت هللا لاق

 مکا 7 هلو و توغ ولا نيد ريعف ٌرْيَعَفَأل :ىلاعت لاقو «(؟5 :ءايبنألا» فه هل نودع

 لس رك 2ع صر

 .(۸۳ :نارمع لد 4 تك تروعجي هو اهركصَو اًعَوَط ضرار تاومَسلا يف نم

 نَمَو # :ىلاعت لاق اك .نيرخآلاو نيلوألا نم هاوس ًانيد دحأ نم لبقتي الف

 :نارمع لآ) 4( رسا نم ٍةَرْآْلا يف وهو هم لبق نلف اید مکس رع عبس

. 6 



 6 عشب ديمحلا زيزعلاريسيت

 موي ىلإ هباتك يف ىلتت اهزنأو ءنيقولخملا ةداهش لبق هنيد هنأب ىلاعت هللا دهش

 الأو ةكيكملاو وهال إ هَل اله هللا دهس # :ميلعلا زيزعلا وهو ىلاعت لاقف «نيدلا

 .(18 :نارمع لآ) 40 ٌميكحَصْلا ريل وه لإ هلإ ذل طفلا اسباق ولعل

 «لاوقألا نم هب مهلضف امل «ةمايقلا موي سانلا ىلع ءادهشلا مه هلهأ لعج

 :ًاديمح ًازيزع لزي ملو ىلاعت لاقف «هماركإ بجوت يتلا تاداقتعالاو «لامعألاو

 کل لوسرلا َنوْكَيَو سالا لع آد وڪي اسو هما تلج َكدَكَو

 ١٤١(. :ةرقبلا) © َدِيِهس

 :ىلاعت لاقف ًاليق اهموقأو ءًاكح اهنسحأ وهف «نايدألا رئاس ىلع هلّضفو

 .(176 :ءاسنلا) 19 کیل َميِهَراْوَصأ داو

 «ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع سسأ نيد نيب ةريصب هل نم زيمي ال فيكو
 نيد نيبو «نالعولاو رسلا يف هاضري اب لمعلاو «نمحرلا ةعاط ىلع هؤانب عفتراو
 مانصألا ةدابع ىلع سسأ «رانلا يف هبحاصب راهاف ءراه فرج افش ىلع سسأ

 دئادشلا دنع «ناجلاو سنإلا نم مهريغو نيحلاصلا ىلإ ءاجتلالاو «ناثوآلاو

 نمث عنملاو ءاطعلاو عفنلا ءاجرو «نايدلا كلملا ريغل ةدابعلا خم فرصو «نازحألاو

 فرصتلا ىوعدو «ناسنإلا عون نم هريغ نع ًالضف ًارض الو ًاعفن هسفنل كلمي ال

 هللا رمأ نم هب لح ام عفد نع زجع دق «نافكألاو بارتلا يف ميمر حلاصل كلملا يف

 !؟ناطوألا ديعب نم هاعد نمع عفدي فيكف

 ١ 0م
| 

 رحاس وأ «نمحرلا نم سانلا دعبأ وهف هروجفو هقسف نودهاشي قساف وأ
 يه |نإو «هللا نم ةمارك انآ نولوذخملا نظيف «ناهذآلا هب ريحي ام هرحس نم مهري

 اهيلع اوحتفو «ناييإلاو ملعلا باب مهسفنأ ىلع اودس مه ًابت .ناطيشلا قيراخم نم
 .نايصعلاب هرمأو «بيذكتلاب هللا ربخ اولباق .نارفكلاو لهجا باب



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب يلا و

 «نامزلا نم ىضم (يف كاذ ناك :اولاقف «هباتك يف رونلاو ىدهلا نأب ربخأ

 انل دب ال :اولاقف ءءايلوأ هنود نم اوعبتي الو «مهبر نم مهيلإ لزنأ ام عابتاب مهرمأو

 وأ «نامزلا لهأ هيلع اًندجو ام انبسح :اولاق هللا باتكب مهتتج نإ نآرقلا ريغ يلو

 «مكنمو انم ملعأ وهو «نالف خيشلا اهفلاخ :اولاق ايب هلوسر ةنسب مهتئج

 .ناهيإلا يلوأ اي اوربتعاف

 «ناطيحلاو اهفوقس اوشقنو «ناينبلا اهيلع اونبف ,نيح اصلاو ءايبنألا روبق ىلإ اودمع
 ةندسلا اهل اولعجو .ناسحلا روتسلا ناولأ اهوسبلأو «نامثألا نم يلاخلاب اهولحو

 «نابرقلا مه اوبَّرقو ءاهيف نمل اورذنو اوحبذو «نابلصلاو ناثوألا دابع لعف «مادخلاو

 .نانجلا اولخدو «بونذلا نارفغو «بوركلا فشك يف انؤاعفش ءالؤه :اولاقو

 ةروس يف نآرقلا هب قطن اى اذه الإ هنيعب وه له «نيكرشملا كرش يل فص هللابف
 هللا مكح دقف هيلع رثكألا نأ كرغ نإ .ناقرفلا تامكحم نم امهريغو «رمزلاو «سنوي

 رفكلاو «ىدهلاب لالضلاو «ديحوتلاب كرشلا اولدبتسا ذإ ماعنألا نم ًاليبس لضأ مهأب

 ضعب نأ كرغ وأ .مالسلا وهف «هباقع ميلأو هبضغ تابجوم نم هللاب ذوعن «مالسإلاب

 نم لوسرلا ىوس نم ىلع زئاج أطخلاف «هلاق وأ اذه نم ًائيش ىأر دق همظعت نم

 مالك وهو «هيلإ أطخلا قرطت ىلإ ليبس ال يذلا ةمصعلا ىلإ عوجرلاب كيلعف «مانألا
 ءاملعلا هلاق ام عم مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هلوسر ةنسو «ماركإلاو لالجلا يذ

 .مالكلاو لايعألاب اهوققحسو ديحوتلا ةملكب اوقطن نيذلا ؛مالعألا

 نادلبلا لهأ يف ًارشتنم ةنم ماظعلا رومألا نم كل انفصو ام ىلع لاخلا لزي ملو

 ةلازإ هللا دارأ نأ ىلإ «مهسلا نم ةيمرلا قرمت امك هنم نيقراملا ,مالسإلا ىلإ نيبستنملا

 قيدصتو «تالاهجلاو تاهبشلا يفنو «تالالضلاو عدبلا فشكو «تاملظلا كلت

 دعاه يال: لق يف «تاداسلاو ضال بر لور ةراخ

 «ةفرعملا» يف يقهيبلاو مكاحلاو دواد وبأ هاور «اهتيد اه دج ْنَم أم ةَنَس هتم نم لک سر



 00 ديمحلا زيزعلاريسيت

 «ماعنإلاو لضفلا ليزج هحنمو «ماقملا اذه هماقأ نم يدي ىلع - حيحص هدانسإو

 نع حفانملا مانألا ديس يده عبتملا «ماركلا فلسلا فلخ مامإلا خيشلا هب ينعأ

 «بآملا هل هللا نسحأ «باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش «ماقم لك يف هللا نيد

 يف هللا رمأب ماقو ءاراهجو ًارسو ءأرامنو ًاليل هللا ىلإ اعدف «باوثلا هل فعاضو

 رابكتسا اوفنأو نيرثكألا ىلع مظعف «ىراد الو هيف ًادحأ ىباح امو «هيلإ ةوعدلا

 همالعأو هتيولأ اوعفرف ءاراصنأو ًاناوعأ هل هللا ضيق ىتح هللا رمأ نع كلذ هنثي ملو

 .ًاراشتنا نیقفاخلا يف ترشتنا ىتح

 ىلع درلاو «نيلسرملاو ءايبنألا ديحوت يف فيناصتلا - ىلاعت هللا همحر - فنصو

 مل هانعم يف درف باتك وهو «ديحوتلا» باتك اهتلمج نمو «نيكرشملا نم هفلاخ نم
 هللا ءاش نإ- هيلع مالكلا تدصق يذلا وهو .قحال هيف هقح الو «قباس هيلإ هقبسي

 ضرعتي مل باتكلا تيأر ال نكل «نأشلا اذه ىدصتي نمم تسل تنك نإو «-ىلاعت

 ام ضعبب يفي حرش ىلإ ناوخإلاو ةبلطلا قوشت تيأرو هب دتعي دحأ هيلع مالكلل

 نوع يف هللاو «يتقاط بسح ىلع مهدارمب مهفعسأ نأ تببحأ «دصاقملا نم هيف

 هدنع نم هب نمو «هيلع مالكلا هللا رسي كلذلو هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا

 :ىمسي نأ بسانف يتوقو يلوحب ال «هتوقو هلوحب هل كيرش ال هدحو

 «ديحوتلا باتك حرش ديمحلا زيزعلا ريسيت»

 «ةيميت نب سابعلا وبأ مامإلا هب دارملاف ءمالسإلا خيش تقلطأ ثيحو

 هريغو «يرابلا حتف» بحاص «ينالقسعلا رجح نبا لضفلا وبأ هب دارملاف .ظفاحلاو

 .-یلاعت هللا همحر-

 «ميعنلا تانجب زوفلل ًاببسو «ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأ ىلاعت هللا لأسأو

 .ميحر فوؤر «ميرك داوج هنإ

2 22 © 



2 
 کچ

 معبر

 یر يضل لج
 ی وزا نج ےک

WWW.mMOSWwarat. COM 



 خف

 ww یے ی ورد نمد صج

 سس ديمحلا زيزعااريسيت

 ظ : عملا
 ًالمعو ءزيزعلا باتكلاب ًءادتقا ءةلمسبلاب هباتك -هللا هحر- فنصملا حتتفا

 هاور «عطقأ وهف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك» : ثيدحلاب

 هجرخأو ءًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم «نيعبرألا» يف يواهرلا رداقلادبع ظفاحلا
 .هوحنب (عماجلا» ف بيطنملا

 هجام نبا ىور امل .ةلدمحلاو ةلمسبلا نيب فنصملا عمج اله :تلق نإف

 وهف هلل دمحلاب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع يقهيبلاو
 .«عطقأو رتبأ وهف هللا ركذب حتفي ال» :دمحأل ةياور ينو .«عطقأ

 دمحلا نأل هيلع ءانثلاو هللا دمح نم دوصقملا ىلع لدي اهب حاتتفالا دارملا :ليق

 .ةلمسبلاب لصح دقو هللا ركذ وه كلذ عمجي يذلا ردقلا نأل ءنّبعتم

 نوكي دقف ءاهب قطنلا عم اهتباتك نيعتت هنأ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيلف ًاضيأو

 .هسفن يف كلذب قطن فنصملا

 ًالعف نويفوكلا هرّدق فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو

 وأ ؛نئاك يئادتبا :ريدقتلاو ءامدقم ًاسا نويرصبلا هرّدقو ءأدبأ :ريدقتلاو ءامدقم

 عضوم يف يناثلا ىلعو ءلوألا ىلع بصن عضوم يف رورجملاو راجل اف :لاق .رقتسم
 . عفر

 .نآرقلا هب درو دق لكو «نابراقتم نيلوقلا نأ ريثك نبا ركذو

 GN اف أوبكرَأ َلاَوَوإ» :ىلاعت هلوقلف يئادتبا هللا مساب :هريدقت مساب هرّدق نم امأ
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 ا :هره) اهر موا ھنر اوب

 هلوقلف هللا مساب تأدتباو «هللا مساب أدب :وحن ًاربخ وأ ًارمأ لعفلاب هردق نمو

 دبال لعفلا نإف «حيحص امهالكو ١(« :قلعلا) 4(( َقَلَح ىا ي سب رفا :ىلاعت

 هتيمس يذلا لعفلا بسحب كلذو «هردصمو لعفلا رّدقت نأ كلف ءردصم نم هل

 قالص وأ ءًاءوضو وأ ةءارق وأ ءًابرش وأ الكأ وأ ءًادوعق وأ ًامايق ناك نإ هلبق

 مامتإلا ىلع ةناعتساو ًانميتو ًاكربت هلك كلذ يف ىلاعت هللا مسا ركذ عورشملاف

 .لبقتلاو

 هولتي يذلا نأل ولتأ وأ أرقأ هللا مساب :يأ ءارخؤم ًالعف يرشغزلا هرّدقو

 اك .هل أدبم ةيمستلا لعجت ام ًارمضم ناك هللا مساب هلعف يف أدبي لعاف لکو «ءورقم

 هللا مسبو «لحأ هللا مسب ىنعملا ناك «هللا مسب :لاقف «لحترا وأ لح اذإ رفاسملا نأ

 ةدايزل يئادتبا وأ هيلع لديو هقباطي ام مدعل ءادبأ رمضي نأ نم ىلوأ اذهو «لحترأ

 ىلع لدأو مهأ هنأل «لومعملا مدقو ًارخأتم فوذحملا مدق امنإو هيف رامضإلا

 ىلع مدقم ىلاعت هللا مسا نإف «دوجولل قفوأو ميظعتلا يف لخدأو «صاصتخالا

 ردصي ل ام ًاعرش هب دتعي ال لعفلا نإ ثيح نم اهل ةلآ لعج دقو فيك «ةءارقلا

 .ىلاعت همساب

 «ةءارقلا تمث مهألا نآلف #4 َنْيَر أب رفا :هلوق يف ةءارقلا لعف روهظ امأو

 هلاق «ءادتبالا اهيف مهألا نإف ةلمسبلا فالخب .هقلعتم ىلع اهيف لعفلا مدق اذلو

 هب لأ دقو «مالسإلا خيش رايتخا هنظأو .لاوقألا نسحأ لوقلا اذهو .يواضيبلا

 .ةلمسبلا لبق ًاردقم فوذحملا لعج هنأ الإ ريثك نبا

 :اهنم ةديدع دئاوف هللا مسب يف لماعلا فذحل ميقلا نبا ركذو

 وهو لعفلا تركذ ولف «ىلاعت هللا ركذ ىوس هيف مدقتي نأ يغبني ال نطوم هنأ
 ظفللا ةلكاشم هفذح يف ناكف «دوصقملل ًاضقانم كلذ ناك .هلعاف نع ىنغتسي ال
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 لك نم :هانعمو «ريكأ هللا :ةالصلا يف لوقت | «هللا مسا هب ءودبملا نوكيل ىنعملل

 ال نأ وهو «نانجلا دوصقلل ًاقباطم ظفللا نوكيل ردقلا اذه لوقت ال نكلو «ءيش

 يف هركذ درجت يلصملا بلق يف هركذ درجت |کف ءهدحو هللا ركذ الإ بلقلا يف نوكي
 .هناسل

 .ةكرحو لوقو لمع لك يف ةيمستلاب ءادتبالا حص فذح اذإ لعفلا نأ :اهنمو

 ناك هتركذ لعف يأف ءركذلا نم معأ فذحلا ناكف «ءلعف نم اهب ىلوأ لعف سيلو

 .هنم معأ فوذحملا

 :لاقيو فراعملا فرعأ هنأ هيوبيس ركذ «ىلاعتو كرابت برلا ىلع ملع : «هللا»

 5/ ىلا هَماَوْه ]8 :ىلاعت لاق اک «تافصلا عيمجب فصوي هنأل ءمظعألا مسالا هنإ
 0 دموع م سو و د 44 و رد مدع كساس همر مسام وراس اكو كا 1
 الإ هكر ىلا ها ره © دلا نَا وه َةَدْدهَّشلاَو ييَعْلا مدع وهال لإ

 ا 2 22 2 2 و7 2 ودم و ےس و

 ڪملا راسلا ندزعْلا ضرمتهملا مومل مكس شسودقلا كلملأ وه
 ر ور جم نس م 2 red کوا ھو 2 5

 ئسحلا مسالا هل روصملا ئرابا ُقِلَحْلا ها وه ا توك رمد اع هلأ نکس
 ىرجأف ۲۲-۲٤(. :رشحلا) 4( محلا زعل وهو ضرالاو توسل ف ام هَ حس و ا ےک رام ر

 .هل تافص اهلك ةيقابلا ءاسألا

 .قتشم هنأ |هحصآ نيلوق ىلع ؟قتشم وأ دماج مسا وه له اوفلتخاو

 ةيهولألا وذ هللا :لاق سابع نبا نع انل يور ام ىلع هنإف :ريرج نبا لاق

 .نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو

 ًالدب ماللاو فلألا تلخدأف «لاعف لثم هلإ هلصأ نأ ليلخلا نع هيوبيس ركذو

 هلصأ :ءارفلاو يئاسكلا لاقو «سانأ هلصأ سانلا لثم :هيوبيس لاق .ةزمهلا نم

 هنأ حيحصلاف اذه ىلعو «ةيناثلا يف لوألا ماللا اومغدأو ةزمهلا اوفذح «هلإلا



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 :يأ "4كتهالإو كرذيو# :سابع نبا أرق امك دّبعت اذإ :لجرلا هلأ نم قتشم

 تقتلاف ةملكلا ءاف يه يتلا ةزمهلا تفذحف «دوبعملا :يأ ءهلإلا هلصأو كتدابع

 .ىرخألا يف اهادحأ تمغدأف «فيرعتلل يتلا ماللا عم اهنيع يه يتلا ماللا

 .هللا :ليقف «ًايظعت تمخفو ةددشم ةدحاو ًامال ظفللا يف اتراصف

 روهمجو هيوبيس لوق وه اك هلإلا :هلصأ هللا نأ حيحصلا لوقلا :ميقلا نبا لاق

 يناعم عيمجل عماجلا وه ىلاعت هللا مسا نأو ءمهنم ذش نم الإ هباحصأ

 يبرعلا نبا ركب وبأ هخيشو يليهسلا معزو :لاق .ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا

 «ميدق ىلاعت همساو ءاهنم قتشي ةدام مزلتسي قاقتشالا نأل «قتشم ريغ هللا مسا نأ

 اذه قاقتشالاب ديرأ نإ هنأ بير الو .قاقتشالا ليحتسيف هل ةدام ال ميدقلاو

 مل قاقتشالاب اولاق نيذلا نكلو «لطاب وهف رخآ لصأ نم دمتسم هنأو ىنعملا

 يهو ىلاعت هل ةفص ىلع لاد هنأ اودارأ انإو «مهبولقب ملأ الو .ىنعملا اذه اوديري

 «عيمسلاو «ميحرلاو ءروفغلاو «ريدقلاو «ميلعلاك ىنسحلا هئامسأ رئاسك ةيهلإلا

 ال ميدقلاو «ةميدق يهو «بير الب اهرداصم نم ةقتشم ءامسألا هذه نإف «ريصبلاو

 هللا مسا قاقتشاب نيلئاقلا باوج وهف ءامسآلا اذه نع مكباوج ناك ايف «هل ةدام

 يف اهرداصمل ةيقالم اهنأ الإ قاقتشالاب ينعن ال انآ عيمجلا نع باوجلا مث «ىلاعت

 ردصملل ةاحنلا ةيمستو ءهلصأ نم عرفلا دلوت هنم ةدلوتم انآ ال «ىنعملاو ظفللا

 رابتعاب وه امنإو ءرخآلا نم دلوت امهدحأ نأ هانعم سيل ًاعرفو ًالصأ هنم قتشملاو

 .ةدايزو رخآلا نمضتي امهدحأ نأ

 اًمأو :لاق مث ةيظفل صئاصخ رشع فيرشلا مسالا اذهل ميقلا نبا ركذو

 اى تنأ كيلع ًءانث يصحأ ال» لَك هب قلخلا ملعأ اهيف لاق دقف ةيونعملا هصئاصخ

 قالطإلا ىلع لامك لك هاهسم مسا صئاصخ یصحت فيكو .«كسفن ىلع تينثأ

 )١( :فارعألا) # َكَلَتَهِل!َءَو كريو روهمجلا ةءارق /1717(.
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 رع لکو «مارکإ لکو «لالج لکو «دجم لکو «ءانث لکو «دهح لکو «حدم لکو

 يف مسالا اذه ركذ امف هنمو هلف ءلضفو ربو دوجو ناسحإو ریخ لکو «لامج لکو

 مه دنع الو «هفشك الإ برك دنع الو «هلازأ الإ فوخ دنع الو «هرثک الإ ليلق

 الو «ةوقلا هدافأ الإ فيعض هب قلعت الو ءهعّسو الإ قيض دنع الو هجّرف الإ مغو

 بولغم الو .هسنآ الإ شحوتسم الو ءًاينغ هرّيص الإ ريقف الو ءزعلا هلانأ الإ «ليلذ
 .هاآ الإ دیرش الو ؛هرض فشك الإ رطضم الو ؛هرصنو هديأ الإ

 «تاوعدلاو تاكربلا هب لزنتستو «تابركلا هب فشكُت يذلا مسالا وهف

 مسالا وهو «تانسحلا هب بلجتستو «تائيسلا هب عفدتستو «تارثعلا هب لاقتو

 هبو «ءلسرلا تلسرأ هبو «بتكلا تلزنأ هبو ءضرألاو تاوامسلا تماق هب يذلا

 ىلإ ةقيلخلا تمسقنا هبو ءداهجلا عرش هبو «دودحلا تماق هبو «عئارشلا تع رش

 نيزاوملا تعضو هبو «ةعقاولا تعقوو «ةقاحلا تقح هبو «ءايقشألاو ءادعسلا

 دمحو نيملاعلا بر دبع هبو «رانلاو ةنجلا قوس ماقو ءطارصلا بصنو ءطسقلا

 «ماصخلا هبو ءروشنلاو ثعبلا مويو ربقلا يف لاؤسلا هنعو «لسرلا تثعب هقحبو

 يقش هبو «هقحب ماقو هفرع نم دعس هبو «ةاداعملاو ةالاوملا هيفو «ةمكاحملا هيلإ

 قلخلاف ءايهتنا هيلإو ءاتبثو اماق هبو رمألاو قلخلا رس وهف «هقح كرتو هلهج نم

 ًائدتبم الإ باقع الو باوث الو رمأ الو قلخ دجو امف ؛هلجألو هيلإو هب رمألاو
 ص 20

 انف َكَسَحْبْس الطب اذنه َتَقَلَخاَم اَنيَرْم .هاضتقمو هبجوم كلذو «هيلإ ًايهتنم «هنم

 .-هنع هللا يضر- همالك رخآ ىلإ (۱۹۱ :نارمع لآ) ۵ ِراَثلاَباَذَع

 «ةغلابملا هجو ىلع ةمحرلا نم ناقتشم ناسا :ريثك نبا لاق «ميحرلا نمحرلا»

 نم قرأ امهدحأ ناقيقر ناسا امهو :سابع نبا لاق .ميحر نم ةغلابم دشأ نمحرو

 ل اذإ ميحرلاو ءىطعأ لئس اذإ نمر لا :كرابملا نبا لاقو .ةمحر عسوأ يأ ءرخآلا

 .بضغي لأسي
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 «هبضغ بلغت ىلاعت هتمحر نل «سابع نبا مالك ىنعم ىلإ ةراشإ هيف نأك :تلق

 .ءانبلا ةدايز هيلع لدي اى ميحرلا نم ىنعم عسوأ نمحر لاف اذه ىلعو

 هللا هب صتخي ةمحرلا عاونأ عيمج يف ماع مسا نمحرلا :يسرافلا يلع وبأ لاقو

 َنيِِمْؤَمْلاِب تاكو :ىلاعت هللا لاق .نينمؤملا ةهج يف وه انإ ميحرلاو «ىلاعت
 .فلسلا ضعب هلاق هوحنو .(47 :بازحألا) امير

 ٤۳ ١(« :ةرقبلا) 4 دد فو سالاي هلآ ت :ىلاعت هلوق هيلع لكشيو

 باوصلاف «اهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر» :ثيدحلا يف هيي هلوقو

 «هناحبس هب ةمئاقلا ةفصلا ىلع لاد نم رلا نأ ميقلا نبا هلاق ام -ىلاعت هللا ءاش نإ-

 لوألاف «لعفلل يناثلاو .فصولل لوألا ناكف «موحرملاب اهقلعت ىلع لاد ميحرلاو

 مهف تدرأ اذإو «هتحرب هقلخ محري هنأ ىلع لاد يناثلاو «هتفص ةمحرلا نأ ىلع لاد

 هبرة ۳ :بازحألا) 4( اميحر َنيِنصّْؤَمْلاِب ناڪو# :ىلاعت هلوق لمأتف اذه

 وه نمحر نأ ملعف «مهب نمحر طق ىج ملو ١10(. :ةبوتلا) 4 مح وعز

 .هتمحر ب محارلا وه ميحرو «ةمحر لاب فوصوملا

 مسال عبات ريغ نمحر لا مسا دوروب ضرتعاو «ىلاعت هلل ناتعن ميحرلا نمحرلاو

 تعني فيكف ملع وهف .«ه :ط) 4(ا وس ٍشرَمْلا لع نرل :ىلاعت لاق «هلبق

 ةلاد اهنإف .توعنو ءامسأ يه ىلاعت برلا ءامسأ نأ ميقلا نبا هلاق ام باوجلاو ؟هب

 «ىلاعت همسا نمحر لاف «ةيفصولاو ةيملعلا نيب اهيف يفانت الف .هلاك تافص ىلع
 «ىلاعت هللا مسال ًاعبات ىرج ةفص وه ثيح نمف «هتيمسا يفاني ال ىلاعت هفصوو

 اذه ناك املو .ملعلا مسالا درو لب «عبات ريغ نآرقلا يف درو مسا وه ثيح نمو

 ياني ال اذهو «هللا مسا ئجمك عبات ريغ ًادرفم هؤيجم نسح هناحبس هب ًاصتخم مسالا

 ًاعبات طق جي ملف ةيهولألا ةفص ىلع لاد هنإف هللا مساك ةمحرلا ةفص ىلع هتلالد



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ءاهوحنو «ريصبلاو «عيمسلاو «ريدقلاو ميلعلا فالخب اذهو «ًاعوبتم لب هريغل

 .ةعبات لب ةدرفم هذه ىجت ال اذهو

 :ىلاعت هلوق يف ءاج دقل لب «هريغل ًاعبات طق جي ملو» :هللا مسا نع هلوق :تلق

 4 "ضر ف امو تولا ف ام هَل ىلا ہا دیا ِريرَعْلا طر لاف
 ف هلاق ام هيف لاقيف «مدقتملا همالك نم كلذ باوجو رجلا ةءارق ىلع )ب :ميهاربإ)
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت سس ااا .)

 ديحوتلا باتك

 هنمو .عمجلا ىلع ةداملا رادمو ءًابتكو ةباتكو ًاباتك بتكي بتك ردصم :باتكلا

 عامتجال ملقلاب ةباتكلاو «ليخلا ةعامجل ةبيتكلاو ءاوعمتجا اذإ :نالف ولب بتكت

 .دحاو ريغ هركذ «هل عضو ام هعمجل ًاباتك باتكلا يمسو «فورحلاو تاملكلا

 نيد يمسو ءًادحاو هلعج :يأ ءاديحوت دٌحوي دَّحو ردصم :ديحوتلاو

 دحاوو «هل كيرش ال هلاعفأو هكلم يف دحاو هللا نأ ىلع هانبم نأل ءًاديحوت مالسإلا

 عاونألا اذه ىلإو «هل دن ال هتدابعو هتيهإ يف دحاوو «هل ريظن ال هتافصو هتاذ يف

 «ةمزالتم يهو هللا دنع نم هب اوءاج يذلا نيلسرملاو ءايبنألا ديحوت مسقني ةثالثلا

 مل هنأ الإ كاذ اف ءرخآلاب تأي ملو اهنم عونب ىتأ نمف ءرخآلا نع كفني ال اهنم لك

 يف ديحوت :ناعون ديحوتلا :تلق تئش نإو «بولطملا لاكلا هجو ىلع هب تأي

 بلطلا يف ديحوتو «تافصلاو ءامسألاو ةيبوبرلا ديحوت وهو «تابثإلاو ةفرعملا

 هانعم ركذو «ميقلا نباو مالسإلا خيش هركذ .ةدابعلاو ةيهإلا ديحوت وهو «دصقلاو

 .امهريغ

 ءيش لك بر ىلاعت هللا نأب رارقإلا وهو «كلملاو ةيبوبرلا ديحوت :لوألا عونلا
 دنع ءاعدلا ةباجإب درفتملا راضلا عفانلا تيمملا ييحملا هنأو «هقزارو هقلاخو هكلامو

 يف هل سيل «ءاشي ام ىلع رداقلا ءهلك ريخلا هديبو «هلك رمألا هل يذلا ءرارطضالا

 يف دبعلا يفكي ال ديحوتلا اذهو ءردقلاب نايإلا كلذ يف لخديو «كيرش كلذ

 هللا نأل ؛ةيهلإلا ديحوت نم همزالب كلذ عم يي نأ دب ال لب «مالسإلا لوصح
2 

 نم لق # :ىلاعت لاق هدحو هلل ديحوتلا اذهب نورقم مآ نيكرشملا نع ىكح ىلاعت



 (ں س ديمحلا زيزعلاريسيت

 ةه سس ددراومو > مر د م مس ب 11 ےس ر اک س س و

 مومو تيما نم لأم نمو رتصبالاو حمّل كلي نأ ضرألاو ءامسلا ن مكفري
 لاقو ء۱٣ :سنریڈ 4( ۵ فكك لف نقم لل نولو دل الآ يدم نمو لا م تمل

 مْهَْلَأَس نيِلَو # :لاقو AY)» :فرخزلا) € | نلوقيل مهل نم مُهَتلَأَس نیکو و :ىلاعت

 2 چر ص ر

 03 :تويكنعلا) # هلأ لوقا هتوم دعب نم َصْرَأْلا هي احا ءم امس ا حرم اد نم

 الح ْمُكصْلَعَجيَو وسلا ٌفْشُكَيَو اد اذل ٌرطَصْمْلا بيجي نّمأ # :ىلاعت لاقو

 نأ نوملعي اوناك مهف .5 :لمنلا) ا تورك نام ليل کیل هام هلأ ضر 1

 ُنِمّؤُي اَمَو © :ىلاعت لاق لب < «نيملسم كلذب اونوكي ملو هدحو هلل كلذ عيمج

 هللاب مهنايإ :ةيآلا يف دهاجم لاق .2205 :فسوي) ل نو رشم مهول اب مهراكمأ س “> 5 2 يما عروب ج

 نبا هاور .هريغ مهتدابع كرش عم ناهيإ اذهف ءانتيميو انقزريو انقلح هللا نإ :مهلوق

 هنودبعي كلذ عم اوناكو «هرهقو هكلمو «هتیبوبر نوفرعيو هللا نوفرعي رافكلا

 ءاعدلاو «رذنلاو حبذلاو .ةقدصلاو .جحلاك تادابعلا نم ًاعاونأ هل نوصلختو

 لا هيلع- ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوعديو .كلذ وحنو «رارطضالا تقو
EAE 

 نه ناکامو اَمِلَسُم اًهبيِنَح تاک کک و انام اکو يدوب مھال ناکام له :ىلاعت هللا لزنأف

 نمؤي مهضعبو «باسحلاو ثعبلاب نمؤي مهضعبو .(۷ :نارمع لآ) 4400) َنيِكِرَشَمْل

 :ريهز لاق اک ءردقلاب

 مقتنيف لجعيوأ باسحلامويل رحيق باتك يف عضوُيف رُخْؤُي
 :ةرتنع لاقو

 اهاضق ءاسلا يفر ناكنإ يبرهمةينلا نم نيأ لبعاي

 رظني نأ ىلاعت هللا نع لقع نم لك ىلع بجوف «مهراعشآ يف دجوي اذه لثمو
 «مهلاومأ ةحابإو «مهئاسن ىبسو .مهئامد كفس بجوأ يذلا ببسلا نع ثحبيو
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 ىنعم وه يذلا ةدابعلا ديحوت يف مهكارشإل الإ كاذ امو «ةفرعملاو رارقإلا اذه عم

 .هللا الإ هلإ ال

 «ميلع ءيش لكب هللا نأب رارقإلا وهو «تافصلاو ءامسألا ديحوت :يناثلا عونلا

 ةئيشملا هل «مون الو ةنس هذخأت ال يذلا مويقلا يحلا هنأو ءريدق ءيش لك ىلعو

 «ىوتسا شرعلا ىلعو «ميحر فوؤر «ريصب عيمس هنأو «ةغلابلا ةمكحلاو «ةذفانلا

 رابجلا زيزعلا نيمهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا هنأو «ىوتحا كلملا ىلعو

 تافصلاو ءىنسحلا ءامسألا نم كلذ ريغ ىلإ .نوكرشي امع هللا ناحبس «ربكتملا
 نايتإلا نم كلذ عم دب ال لب «مالسإلا لوصح يف يفكي ال ًاضيأ اذهو .ىلعلا

 ناك نإو عونلا اذه سنجب نورقي رافكلاو .ةيهلإلاو ةيبوبرلا ديحوت نم «همزالب

 الإ نمحرلا فرعن ال :اولاق اك ءًدانع امإو ًالهج امإ «كلذ ضعب ركني دق مهضعب

 ٠١(. :دعرلا) © نحسب َنورفكَي مهوؤ# :مهيف هللا لزنأف «ةماهيلا نمحر

 تنعتو دانعو دوحج وه نإ اذه مهراكنإ نأ رهاظلاو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 .نمحررلاب هللا ةيمست ةيلهاجلا راعشأ ضعب يف دجو دق هنإف «مهرفك يف

 .قلطيو دقعي نمحرلا أشي امو :رعاشلا لاق

 .اهنيمي يبر نمحر لا بضق الأ :رخآلا لاقو

 .نايلهاج امثو

 :ريهز لاقو

 ملعي هللا متكي امهمو ىفخيل مكسوفن يف ام هللا نمتكت الف
 ةصاخ نمحرلا مسا يف الإ ديحوتلا اذه نم ءيش راكنإ مهنع فرعي ملو :تلق

 :اولاقف «ةيهلإلا ديحوت هيلع اودر اك «كلذ هيي يبنلا ىلع اودرل هنوركني اوناك ولو

 ةءولممت ةيكملا روسلا |ميس ال .(6 :ص) 0; باع يس ادهن امو اهب بالالم ل

 .ديحوتلا اذهب



 ةبحملا نم «ىلاعت هلل هلأتلا صالخإ ىلع ينبملا ةيهلإلا ديحوت :ثلاثلا عونلا

 .هدحو هلل ءاعدلاو «ةبهرلاو ةبغرلاو «لكوتلاو ءاجرلاو «فوخلاو

 كيرش ال هدحو هلل اهنطابو اهرهاظ اهلك تادابعلا صالخإ كلذ ىلع ينبنيو

 ءامهريغ نع ًالضف «لسرم يبنل الو ءبرقم كلم ال «هريغل ًائيش اهيف لعجي ال «هل

 :ةهتافلا) 4© توعد كو م كيم :ىلاعت هلوق هنمضت يذلا وه ديحوتلا اذهو

 :دوه) 4( بولم اَنَع لفي كير امو هيلع لڪ وتو دبع :ىلاعت هلوقو ٥

 مل هلا الها < ےوسَح ُلُكف ولي نو :ىلاعت هلوقو ۳

 امو ٍضراْلاَو توسل ُتّرإ# :ىلاعت هلوقو 0119 :ةبوتلا) ا بر

 هَ :ىلاعت هلوقو ٠٥(« :میرم) ل اميل ملعت له ۔هردنعل رب وهذي

 تومي ال ىلا ىلا لع لوو # :ىلاعت هلوقو «(۸۸ :دوم» € ا 524

 دبعاو :هلوقو ۸ :ناقرفلا) ا ر ا اريح ووا ع بودي دب فك ودم َحَّبَسَو

 .(45 :رجحلا) © )توقا کیی نح کیر

 ةوعد لوأ وهو «هرهاظو هنطابو «هرخآو نيدلا لوأ وه ديحوتلا اذهو

 دوبعملا هولأملا وه هلإلا نإف هللا الإ هلإ ال :لوق ىنعم وهو ءاهرخآو «لسرلا

 اذه لجألو «ةدابعلا عاونأ عيمجو «ميظعتلاو ءلالجإلاو «ةيشخلاو «ةبحملاب
 ىلإ سانلا قرتفا هبو ءبتكلا تلزنأو «لسرلا تلسرأو «ةقيلخلا تقلخ ديحوتلا

 ابيكم :ىلاعت هللا لاق .رانلا لهأ ءايقشأو ةنجلا لهأ ءادعسو ءرافكو نينمؤم

 ۱ :ةرقبلا ) © ن هَ وقت مع کل نم یاو قل ىلا میر او ودمع سالا

 اوبا موق اقف دوق لاسو اتلس را دقو :ىلاعت لاقو «نآرقلا يف رمأ لوأ اذهف

 «كرشلا ثودح دعب لوسر لوأ ةوعد هذهف ٣ :نونمؤملا) € راع وا نمو ل ام هلآ

 هه هك ےس ےس و

 وهو تلڪ ر هلع وه



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل - ارانب

 حلاص لاقو 6 رمال رخ إنو ركل امن اذن e :هموقل دوه لاقو

 اودبغا# :هموقل بيعش لاقو ١ :دوه) درع لإ نم ل ام هلأ ادعا :هموقل

 را :هموقل ماسلا هيلع ميهاربإ لاقو «86 : :فارعألا) € يع ِهلِإ نم د کک ام ها

 ت اا او اًفيِنَح لاو تولا رم یل یھ 3

 الإ لوسي ني کلین نم السر امو :ىلاعت لاقو ٠۹ :ماعنأل) © تيكر
 ْنَم لسو إ» :ىلاعت لاقو 5 :هینال» © نودع اأ اَلِإَهَلِإآل 0

 ١:(« :فرخزلا) را نودع ةهلاء نَا نوذ نم اتلعجا اتلسر نو كلب نم اَمْلَسَرَأ

 لاقو «(5: :تايراذلا» ا نوعی الإ ىنالاو نا ٌتْفَلَح امو :ىلاعت لاقو

 هللا اودبعا» :لوقي :لاق ؟مكل لوقي ام هيي يبنلا نع هلأس ال نايفس يبأل لقره

 يتأت كنإ» :ذاعم يب يبنلا لاقو ««مكؤابآ لوقي ام اوكرتاو ًائيش هب اوك رشت الو

 :ةياور يفو ««هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف باتك لهأ ًاموق

 .(هللا اودحوي نأ»

 الو رظنلا ىلإ دصقلا الو رظنلا ال .فلكملا ىلع بجاو لوأ وه ديحوتلا اذهو

 ناعم نم ةي هللا لوسر هب هللا ثعب ام ردي مل نمل لاوقأ يه اک «هللا يف كشلا

 مالسإلا هب لخدي ام لوأو «بجاو رخآو بجاو لوأ وهف «ةمكحلاو باتكلا

 لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم» كي لاق اک ءايندلا نم هب جرخي ام رخآو

 الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ٌثرمأ» :لاقو «حيحص ثيدح ؛ةنجلا

 .[هيلع قفتم] «هللا لوسر ًادمحم نأو «هللا

 برضو «داعأو هيف أدبأو حاصفإلا لك عونلا اذه نع نآرقلا حصفأ دقو

 ءديحوتلا اذه ىلع ةلالدلا اهيف نآرقلا يف ةروس لك نإ ثيحب «لاثمألا كلذل

 ةبحملا دشأ وهو «هلأتلا صالخإ ىلع ينبم هنأل ؛ةيهلإلا ديحوت عونلا اذه ىمسيو

 ا
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 ديحوتو «كلذل ةدابعلا ديحوتو «ةدابعلا صالخإ مزلتسي كلذو «هدحو هلل

 ىلع ينبم هنأل ءدصقلا ديحوتو «لامعألاب هللا هجو ةدارإ ىلع ينبم هنأل ؛ةدارإلا

 ينبم هنأل ؛لمعلا ديحوتو «هدحو هلل ةدابعلا صالخإل مزلتسملا دصقلا صالخإ

 .هدحو هلل لمعلا صالخإ ىلع

 ا لق :لاقو «(؟ :رمزلا) 0; تيذلا هل اًصِلخم هلآ دبع 7 :ىلاعت هللا لاق

 :رمزلا» © نييإشملا لآ نوكأ نکل ترم ا بلا هَل اصلع ا ترم

 14 :رمزلا) كو 0 )1-11

 اكس جنو نوسكشتم اش هيف دمر کم هللا برص # :هلوق ىلإ 0

 ىل ۰ :رمزلا) ل َنوُمَلْعي ومع وملعب ال هتك أ زب هِي دما الكم ناوت له لمآ

 نم

3 f ا 
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 لأ أواكم 3و لف ءاعفش هللا نود نم اودع و [> :هلوق ىلإ ةيآلا
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 .ةروسلا رخآ ىلإ 5

 نع باوجلاو «هب رمألاو ءديحوتلا اذه ىلإ ءاعدلا يف روسلا هذه لكف

 نمل دعأ امو «ميقملا ميعنلا نم هلهأل هللا دعأ ام ركذو «تاضراعملاو تاهبشلا
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 هئامسأو ىلاعت هللا نع ربخ امإ نآرقلا نأل «هل ةنمضتم «هب ةدهاش «ديحوتلا اذه ىلإ

 اذه مزلتسم كاذف «تافصلا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت وهو «هلاعفأو هتافصو

 وأ ؛هنود نم دبعي ام علخو «هل كيرش ال هدحو هتدابع ىلإ ءاعد امإو «هل نمضتم

 «ةدابعلاو ةيهلإلا ديحوت وه اذهف «تافلاخملا نع ينو «تادابعلا نم عاونأب رمأ

 لهأل هماركإ نع ربخ امإو ءًاضيأ امل نمضتم «نيلوألا نيعونلل مزلتسم وهو
 ءازج وهف «ةرخآلا يف هب مهمركي امو ءايندلا يف مهب لعف امو «هتعاطو هديحوت

 مهب لحي امو «لاكنلا نم ايندلا يف مهب لعف امو كرشلا لهأ نع ربخ امإو «هديحوت

 .ديحوتلا مكح نع جرخ نم ءازج وهف «لابولا نم ىبقعلا يف
 ايك «هاوس دحأ نم هللا لبقي ال يذلا مالسإلا نيد ةقيقح وه ديحوتلا اذهو

 لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا ينب» :ةال يبنلا لاق

 يراخبلا هاور] «تيبلا جحو «ناضمر موصو ءةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو ءمّللا

 ؛لامعألا يهو ةسمخلا ناكرألا هذه ىلع ينبم مالسإلا نيد نأ ربخأف ء[ملسمو

 كرتو ءرومأملا لعفب .هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع وه مالسإلا نأ ىلع لدف

 .هلل كلذ يف صالخإلاو ,روظحملا

 كرشأ نمف «ىلاعت هلل اهصالخإ بجيف «ةدابعلا عاونأ عيمج كلذ نمضت دقو

 .ملسمب سيلف ءيش يف هريغ نيبو ىلاعت هللا نيب

 الإ حلصت ال يتلا ةبحملا يف هريغ نيبو ىلاعت هللا نيب كرشأ نمف «ةبحملا :اهنمف

 وخ ادادنآ هلأ نود نم دلي نم ساّنلآ مو 98 :ىلاعت لاق امك «كرشم وهف هلل

 :ةرقبلا) © رال ىم يجرب مُهاَمَوإم :ىلاعت هلوق ىلإ .0170 :ةرقبلا) © هَ بسك
 ار ت

 ا

(1Y 

 :ىلاعت هللا لاق هللا الإ هيلع ردقي ال (يف هللا ريغ ىلع لكوتي الف لكوتلا :اهنمو

 صوتت لنآ اوا 208 :ةدئا) 7(4 َنيضِمّوُم تک نا اووف هلأ وو



 ع مااااااا7 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .رغصأ كرش هيلع ردقي |يف هللا ريغ ىلع لكوتلاو 2٠١« :ةلداجلا) ل َنوُيمْؤُمْل

 نأ وه :رسلا فوخ ىنعمو هللا نم الإ رسلا فوخ فاخي الف :فوخلا :اهنمو

 «هرشابی مل نإو «هتردقو هتئيشمب هوركم هبيصي نأ ىلاعت هللا ريغ نم دبعلا فاخي

 ىتاي :ىلاعت هللا لاق .هللا ريغ يف رضلاو عفنلل داقتعا هنأل ءربكأ كرش اذهف

 :ةدئامل)  ِنْوَسْحَأَو سالا اوشخت القل :ىلاعت لاقو ١(« :لحنلا) 2(1 نوبه

 رع كدر تو وه دلل هل شاک الت رضا َكَسَسَتَي نول :یلاعت لاقو ٤

 ٠١۷(. :سنوي) ا ملا وفعلا وهو وداع نم ءا نم دپ بیپ لضم دار الف

 ًايجار مهريغ وأ تاومألا وعدي نمك هللا الإ هيلع ردقي ال يف ءاجرلا :اهنمو

 انماء تيل َّنِإ آف :ىلاعت هللا لاق .ربكأ كرش اذهف مهتهج نم هبولطم لوصح

 لاقو .(۲۱۸ :ةرقبلا) هلام َتَمْحَو دوج كوا لا ليس ف أوُدَهِنَجَم أور جاه َنِسِدَلاَو

 .هبر الإ دبع نوجري ال :-هنع هللا يضر- يلع

 4( را كير او كير لصف # :ىلاعت هللا لاق دوجسلاو عوكرلاو ةالصلا :اهنمو
 ورور ور

 أودبعاو اوُدْجَنَو اوهكحرأ اونماع ترد اهيا :ىلاعت لاقو «(۲ :رثوكلا)

 .(۷۷ :جحلا) مك هر

 نم اهريغ وأ ةعافشلل ابلط ناك ءاوس شا الإ هيلع ردقي ال ايف ءاعدلا :اهنمو

 © ٍريِيظَِف نم تروكلْمياَم هنود نم وعدت لاو :ىلاعت هللا لاق ءبلاطملا

 َنورفكي ٍةَمْيفْلا ميو کک واتش ام أوه وکو اعد وعم ال ٌرْهوْعَد نإ

 مڪر لاو ۾ : ىلاعت لاقو ۱٤(« :رطاف) 0 ريخ لم كالو کک رش

 درا همه نوح ديس قدابع ْنَع ورکس تلا نإ ل ٌبِحَتْسُأ نودا
 2 اوور ےس ا ےس واس ےس س

 تلعف نإف د كرضي الو كعفتي ال ال امد 3 EN :ىلاعت لاقو *٦(« :رفاغ) 4
 ر ر



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م

dtہر  

 ءاعفش هلأ نود نم أو ْدَحعَأ أ ف :ىلاعت لاقو « 5 :سنوي) 0(: َنيليلَطلاَنَم ك

 8 7 اعلم ع :رمزلا) © امیج ُدَعقَشلأ لب لف © تواوعیالو ایس کلنی ال واڪ وکو

 ا لا انو ے4 ےل ر کوہ ص ےس رس س ےک

 ۱۹۲-١١۳(« :ماعنألا) )© نيت ذأ ااو ترم َكِلَدِيَو هل كرس ال نيملدعلا

 .حبذلا كسنلاو

 :ىلاعت لاقو ۹ :جحلا) 4 مهو دن وشوي لو# :ىلاعت هللا لاق ءرذنلا :اهنمو

 .(۷ :ناسنالا) 4( ارسم مرش ناکامي نواصل اتوب ا

 تيس اوفوطي لو # :ىلاعت هللا لاق .هللا تيبب الإ فاطُي الف فاوطلا :اهنمو

 6 :جحلا) 4( قہ وم قيتعل

 لإ بوذا رفعي نمو :ىلاعت هللا لاق .هلل الإ باتُي الف «ةبوتلا :اهنمو

 لعل توئمؤملا ةا ای هلأ ل لأ ودونو :ىلاعت لاقو ٥ :نارمع لآ) © هلأ

 .001 :رونلا) ا تيوخيلفت د

 بري دوعأ لفإ# :ىلاعت هللا لاق .هللا الإ هيلع ردقي ال ايف ةذاعتسالا :اهنمو

 .(۱ :سانلا) سئل ّبَرِب ُدوعأ لق :ىلاعت لاقو ۱ :قلفلا» %( قلق لَآ

 نويَ دإ :ىلاعت هللا لاق .هللا الإ هيلع ردقي ال ايف ةثاغتسالا :اهنمو

 ٩(. :لافنالا) © مک َباَسَسْسَأَف کر

 هذه نم ىلاعت قلاخلاب صتخم ايف قولخم نيبو ىلاعت هللا نيب كرشأ نمف

 روبقلا داّبع نأل ؛ةصاخ تادابعلا هذه انركذ انإو «كرشم وهف ءاهريغ وأ تادابعلا

 الإو ءاهيف مهنيبو ىلاعت هللا نيب اوكرشأ وأ «ىلاعت هللا نود نم تاومألل اهوفرص



 ديمحلا زيزهلاريسيت

 هريغ نيبو ىلاعت هللا نيب كرشأ وأ «هللا ريغل هفرص نم «ةدابعلا عاونأ نم عون لكف

 .0 :ءاسلا 4 اکی ويكرم الوهن اوُدبَعَو» :ىلاعت هللا لاق .كرشم وهف «هيف

 مهءامد هب حابأو «نيكرشملا هب هللا رَّفك يذلا وه ةدابعلا يف كرشلا اذهو

 هل سيل ربدملا قزارلا قلاخلا وه هللا نأ نوملعي مهف الإو «مهءاسنو مهلاومأو

 نولوقي اوناكو ءاهوحنو تادابعلا هذه يف هب نوكرشي اوناك |نإو .هكلم يف كيرش

 كلوهًاكيرشالإ كلشكيرشال كيبل
 كلماموهكلمت

 ذلا هللا الإ هلإ ال ىنعم وه يذلا ديحوتلاب يب يبنلا مهاتأف

 َلَعَجَأ # :اولاقف امهريغ نع ًالضف «لسرم يبن الو «بّرقم كلم ال «هللا الإ دبعُي

 .(0 :ص) 4(ا باغ هوَ ادهن ادم واهلإ ةا

 راص اذإف كلذ لثم ةهغآللو هلل ًابيصن ماعنألاو ثرحلا نم نولعجي اوناكو

 نم ءيش راص اذإو «ينغ هللا :اولاقو ءاه هوكرت ةههلآلل يذلا ىلإ هلل يذلا نم ءيش

 هللا لزنأف «ةريقف ةهآلاو «ينغ هللا :اولاقو «هودر ىلاعت هلل يذلا ىلإ ةهآلل يذلا

 ہر اده اولا اصن یک نَألاو ٹرکلآ برم م ارد اكو هِي اول جو :ىلاعت

 ي ولا کل لص ال ھا ڪر تاك کک اکر ادعو ته

 405 توخت ام س ھار لإ لب رھن ےل تاك
 ١١١(. :ماعتألا)

 ًابيصن تاومألل نولعجيف كلذ ىلع نوديزي لب ءروبقلا داّبَع هلعفي هنيعب اذهو
 .دالوألا نم

 ديحوتلا عاون ىلإ ةبسنلاب ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني كرشلا نأ ملعاف اذه نبت اذإ

 رغصأ وه ام ىلإ ةبسنلاب ربكأ نوكي دقو ءًاقلطم رغصأو ربكأ نوكي دق اهنم لكو

 6 هنومضم
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت >

 .هنم ربكأ وه ام ىلإ ةبسنلاب رغصأ نوكيو «هنم
 :ناعون وهو «ةيبوبرلا يف كرشلا :لوألا مسقلا

 امو :لاق ذإ «نوعرف كرشك «كرشلا عاونأ حبقأ وهو «ليطعتلا كرش :امهدحأ

 نكي مل هنأو «هتيدبأو ماعلا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا كرش اذه نمو «؟نيملاعلا بر

 بابسأ ىلإ مهدنع ةدنتسم اهرسأب ثداوحلاو «لازي الو لزي مل لب ءًالصأ ًامودعم

 .سوفنلاو «لوقعلا :اهنومسي ءاهداجيإ تضتقا طئاسوو

 «نيعبس نباو «يبرع نباك «دوجولا ةدحو لهآ ةفئاط كرش اذه نمو

 داحلإلا اوسك يذلا ةدحالملا نم مهوحنو «ضرافلا نباو يناسملتلا فيفعلاو

 .رئاصبلا شيفافخ ىلع مهرمأ جار ىتح «قحلا نم ءيشب هوجزمو «مالسإلا ةيلح
 تةيمهجلا ةالغ نم «هفاصوأو برلا ءاسأ لّطع نم كرش اذه نمو

 .ةطمارقلاو

 «هتيبوبرو هتافصو هءاسأ لّطعي مو ءرخآ ًاهِإ هعم لعج نم كرش :يناثلا عونلا

 دانسإب نيلئاقلا سوجملا كرشو «ةثالث ثلاث هولعج نيذلا ىراصنلا كرشك

 .ةملظلا ىلإ رشلا ثداوحو رونلا ىلإ ريخلا ثداوح

 اذه رمأل ةربدم اهلعجيو «تايولعلا بكاوكلاب كرشي نمم ريثك كرش اذه نمو

 .مهريغو ةئباصلا يكرشم بهذم وه [ى «ملاعلا
 حاورأ نأ نومعزي نيذلا روبقلا داّبع ةالغ كرش هجو نم هب قحتليو :تلق

 نورصنيو «تابركلا نوجرفيو «تاجاحلا نوضقيف «توملا دعب فرصتت ءايلوألا
 صئاصخ نم هذه نإف «مهاحب ذالو «مهيلإ أجتلا نم نوظفحيو «مهاعد نم

 .عونلا اذه يف مهضعب هركذ اك «ةيبوبرلا

 وهو «هلبق امم لهسأ وهو «تافصلاو ءامسألا ديحوت يف كرشلا :يناثلا مسقلا

 :ناعون



 ل اال ديمحلا زيزعلاريسيت

 «يعمسک عمسو «يديك دي :لوقي نمک «قولخملاب قلاخلا هيبشت :امهدحأ

 .ةهبشملا كرش وهو «يئاوتساك ءاوتساو ءيرصبك رصبو

 ليوم :ىلاعت هللا لاق .قحلا هلإلا ءاسأ نم ةلطابلا ةهلآلل ءاسأ قاقتشا :يناثلا

 أوك ام نرجس هيلمْسَأ هذ تودو سرلا اوردو اهي وعدا یس اهمال

 4 :فارعألا) ل َنوُلَمَعَي

 تاللا اومس :هنعو «نوك رشي :# ءويََمْسَأ ف تودي :سابع نبا لاق

 .زيزعلا نم ىزعلاو «هلإلا نم
 كرشلا لصأ :يبطرقلا لاق .ةدابعلاو ةيهلإلا ديحوت يف كرشلا :ثلاثلا مسقلا

 «ةيلهاجلا كرش وهو ءمظعألا كرشلا وهو .هيهلإلا يف ىلاعت هلل كيرش داقتعا مرحملا

 ام ًادوجوم نإ :لاق نم لوق وهو «لعفلا يف ىلاعت هلل كيرش داقتعا ةبترلا يف هيليو

 مالك اذه .ًالإ هنوك دقتعي مل نإو .هداجيإو لعف ثادحإب لقتسي ىلاعت هللا ريغ

 .يبطرقلا

 :ناعون وهو

 هللا لأسي اك ةعافشلا هلأسيو هللا وعدي امك هوعدي ًادن هلل لعجي نأ :امهدحأ

 نأ وهف ةلمجلابو .هللا ىشخي اك هاشخيو «هللا بحي اک هبحيو هللا وجري اک هوجريو

 :هيف هللا لاق يذلا وهو ءربكألا كرشلا وه اذهو «هللا دبعي اك هدبعي ًادن هلل لعجي

 لڪ ىف اتعب دقو  :لاقو 4(: :ءاسلا) € اکیس -وي اکر اكو هَل ا اوديو

 8 رو سم ےس ور 7 < A كارد ر

 :ىلاعت لاقو 075 :لحنلا) 3 توخدطلا ر هلأ اودع نرأ وسر مَا

 و ر رر هع الر و ے2 70 ص و عرس ع

 مهعقس r ر هللا كود نم تودو #

 توسل َقلَح ىلا هل ل» :ىلاعت لاقو 40018 :سنوي) 6 تورش اًمع ََلَكَتَو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مد «”مًٌربلو

 وو ا رس رس ع ر

 عيف او یو نم وزود نم مک ام شرعا لع وتس و وک اکا یا

 هنالطب نايبو كرشلا اذه نع يهنلا يف ت آلاو ٤(« :ةدجسلا) 4 وددت کک نا

 .ًادج ةريثك

 صالخإلا مدعو «قولخملل عنصتلاو «ءايرلا ريسيك ءرغصألا كرشلا :يناثلا

 ةلزنملا بلطلو «ةرات ايندلا بلطلو «ةرات هسفن ظحل لمعي لب «ةدابعلا يف ىلاعت هلل

 عونلا اذه عبتيو ءبيصن هنم هريغلو «بیصن هلمع نم هلف «ةرات قلخلا دنع هاجلاو

 هللا الإ يل امو .تئشو هللا ءاش ام :لوقو «هللا ريغب فلحلاك .ظافلآلا يف هللاب كرشلا

 بسحب ربكأ ًاكرش كلذ نوكي دقو «هوحنو «كبسحو هللا بسح يف انأو «تنأو

 .هريغو ميقلا نبا مالك لصاح اذه .هدصقمو هلئاق لاح

 هلل اهصالخإ بجي يتلا ةدابعلا سنج نايب -هللا هحر- فنصملا ىفوتسا دقو

 تادابعلا يف ىلاعت هللاب كرشلا نم اهداضي ام نايبو ءاهعاونأ ضعب ىلع هيبنتلاب

 هللاف باتكلا اذه يف ًالصفم ىلاعت هللا ءاش نإ كب رميس اك «ظافلألاو تادارإلاو

 .هنع ىضريو همه ري یلاعت
 عنص اك «هدصقم نع ئبنت ةبطخب -هللا هحر- فنصملا ىتأ اله :تلق نإف

 ؟هريغ
 هرّدص هنإف «هدوصقم ىلع لوألا ةمجرتلا ةلالدب ىفتكا -ملعأ هللاو- هنأك :ليق

 .هدوصقم ىلع لدي امن ؛اهعبتي امو اهركذ يتلا تايآلابو «ديحوتلا باتك» :هلوقب

 اهيف كارشإلا يف سانلا رثكأ عقو يتلا ةيهإلا ديحوت عاونأ عج تدصق :لاق هنأكف

 نع حيولتلاب ىفتكاف «كرشلا عاونأ نم كلذ داضي ام ءيش نايبو ءنورعشي ال مهو

 .ينهذلا دهعلل ديحوتلا يف ماللاو فلألاو «حيرصتلا
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 م ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 ةروس] ل نوُدُبحل الإ ىإلاو نأ تقل امو # :ىلاعت هللا لوقو
 .]“ :تايراذلا

 ر ےس 7 و

 زوجي (٠ دودي الإ ىضإلاو نأ تقلع امو # :ىلاعت هللا لوقو» :هلوق
 .بابلا اذه نم كب رمي ام مكح اذكهو ءرجلاو عفرلا «هللا لوق» يف

 «لسرلا ةنسلأ ىلع هب رمأ ام لاثتماب هللا ةعاط يه ةدابعلا :مالسإلا خيش لاق

 لامعألاو «لاوقألا نم «هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا :ةدابعلا :اضيأ لاقو

 .ةرهاظلاو ةنطابلا

 بتارم لّمك اهلَّمك نم «ةدعاق ةرشع س ىلع اهرادمو :ميقلا نبا لاق

 «حراوجلاو «ناسللاو «بلقلا ىلع ةمسقنم ةدابعلا نأ كلذ نايبو «ةيدوبعلا

 «حابمو هوركمو «مارحو «بحتسمو «بجاو :ةسمخ ةيدوبعلل يتلا ماكحآلاو

 .حراوجلاو ناسللاو بلقلا نم دحاو لكل نهو

 ىلع عرشلا فئاظو تيمسو «عوضخلاو للذتلا :ةدابعلا لصأ :يبطرقلا لاقو

 .ىلاعت هلل نيللذتم نيعضاخ اهنولعفيو اهنومزتلي مهنأل ؛تادابع نيفلكملا
 :يأ هدّمعم ريغو دّبعم قيرط :لاقي ءةلذلا نم ةغللا يف ةدابعلا :ريثك نبا لاقو

 ركذ اذكهو «فوخلاو عوضخلاو ةبحملا لاك عمجي امع ةرابع :عرشلا يفو .للذم

 .ءاملعلا نم مهريغ
 وه اذهف «هتدابعل الإ نحلاو سنإلا قلخ ام هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأ :ةيآلا ىنعمو

 قزرلاب مه ةناعإلا نم اهديبع نم ةداسلا هديرت ام مهنم دري ملو «مهقلخ يف ةمكحلا

 :ىلاعت لاق اك معطي الو معطي يذلا «نيتملا ةوقلا وذ قزارلا وه لب «ماعطإلاو

 نأ تأ نإ لم ممي او لم َوْهَو ٍضيالاَو تولا راد او دي هلل يك ل
 ع 3 4 ماس

 يه هتدابعو ١4(. :ماعنألا) OY َنيِكِرْتُمْلا نم ترک الو رسا نم لوا توڪ ا
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 ىنعم نآل مالسإلا نيد ةقيقح وه كلذو «روظحملا كرتو .رومأملا لعفب هتعاط

 .عوضخلاو لذلا ةياغ يف «دايقنالا ةياغ نمضتملا هلل مالستسالا وه مالسإلا

 ءينودبعي نأ مهرمآل الإ :ةيآلا يف -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع لاق

 خيشو جاجزلا هراتخاو .مهابنأو مهرمآل الإ :دهاجم لاقو .يتدابع ىلإ مهوعدأو

 .( :ةمايقلا) © ىرس ري نأ نشا اسسا :هلوق اذه ىلع لديو :لاق .مالسإلا

 .ىهني الو رمؤي ال :يعفاشلا لاق

 الول : يأ «(۷۷ :ناقرفلا) 4 تو الو یر کپ ۇب اوسع ام لق :هلوقو

 ۲١(« :ةرقبلا) © کیر اودع :عضوم ريغ يف نآرقلا يف لاق دقو «هايإ مكتدابع

 سنإلاو نجلا ىلإ لسرلا لسرأو «هل اوقلخ اب مهرمأ دقف ١(. :ءاسلا) © مکر اوفا

 ريهامج همهفي يذلا وهو ءاعطق ةيآلاب دصق يذلا وه ىنعملا اذهو «كلذب

 ةدابعلا هودبعيل مهقلخ (نإ هللا نأ نورقيو «هيلع ةيآلاب نوجتحيو «نيملسملا

 لر 06 ماج يلا تج امر ل اسر ةعاطو تعال يهر ةيعرشا

 4 کنده ام لكَ هنآ اوريَكُتلَو َةّدهلأ اوُلِمكْشِلَو# :ىلاعت هلوق هبشت ةيآلا

 :ءاسنلا) © لأ نْذِإب عايل لإ لوس ني اتلس آمَو # :هلوقو «(186 :ةرقبلا)

 ال دقو نودبعي دق مث «ةدابعلل الإ مهقلخ ام كلذكو «ىصعي دقو عاطي دق مث 4

 يناثلا «مهلك مهب لعفيل مهقّلََح وهو لوألا ّلعف هنإ :لقي مل هناحبس وهو «نودبعي

 هل نيلعافلا مه اونوكيف يناثلا مه اولعفيل لوألا لعف هنأ ركذ نكلو «هتدابع وهو

 .ىهتنا .مهو مهنم هاضريو هبحي ام لصحيو «مهتداعس هلعفب مه لصحيف

 وه هناحبس هنأل «ةدابعلاب ىلاعت قلاخلا صاصتخا بوجو ىلع ةلاد ةيآلاو

 الصأ كنم ببس ريغ نم هتمحرو هتئيشمو هتردقب كيلع ماعنإلاو كقلخب كأدتبا

 ؛رض عفد وأ «قزر بلج يف هيلإ تجتحا اذإ مث «هريغ هيلع ردقي ال كب هلعف امو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 امك «هریغ هعفدي ال رضلا عفدي يذلا وهو «هريغ هب يتأي ال قزرلاب يتأي يذلا وهف
 ص ص و

 © رورغ ىف الإ تورفكلا نإ لا نود نم رص کل دنج وه یل ام ناف :ىلاعت لاق

 ۲١-۲١(. :كلملا) 0 رونو وتغف وجل لب 8 سما نإ ددری ىلا ادهم

 هب ىمست ام بجوم كلذ نإف .هسفنب كيلإ نسحيو «كيلع معني هناحبس وهو

 هتردقو .هسفنب رداق وهو «ديجملا دودولا «ميحرلا نمحر لا وه ذإ «هسفن هب فصوو

 نم هجوب هقلخ ىلإ جاتحي ال .هتمكحو هملعو هتمحر كلذكو «هتاذ مزاول نم

 4 0 ا رے ام a سه 420 8 .:

 وع یر نف رق و هفت رک تاماق رک نمووإل نيملاعلا نع ينغلا وه لب «هوجولا

 لامكلا تافص نم هقحتسي امو «هسفنب ينغ هناحبس برلاف 4٠(« :لمنل») مرک

 .هريغ ىلإ كلذ نم ءيش يف رقتفي ال «هتاذ مزاول نم هل بجاوو ءهسفنب هل تباث

 «هوجولا نم هجوب هريغ ىلإ ةجاحلا ًائيش لعفي ال «هلامك نم هدوجو هناسحإو هلعفف

 وهف هبلطي ام لكف «هرمآ غلاب هناحبس وهو «ديري امل لاعف هنإف هلعف ديري ام لك لب
 ءىش يف جاتحي ال .دحأ هقوعي الو «دحأ هنيعي الو .هدحو هيلإ لصيو «هلانيو «هغلبي

 هلاق ءلذلا نم يلو هل سيلو «ريهظ نم نيقولخملا نم هل امو «نيعم ىلإ هرومأ نم
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 4 توغطلا وبنو هنا أودبعأ بأ الوُسَر ٍةَمأ لَك ىف اتعب ْدَفَلَو # ,2S هي حصل تا gr + يرد ا 2 ير يس

 :لحنلا] ١١[.

1 
 وبنحو هللا اودبعا ثأ اوسر ةَ 6 ٍةّمُأ لڪ ىف اتعب َدَقْلَو # :هلوق» ةو س حافر رت

 هرسف دقو «دحلا ةزواحجم وهو نايغطلا نم قتشم :توغاطلا اولاق .24 توكل

 :توغاطلا :-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع لاق .هدارفأ ضعبب فلسلا

 مهيلع لزنت تناك ناهك :تيغاوطلا :-هنع هللا يضر- رباج لاقو «ناطيشلا

 .[ متاح يبأ نبا امهاور] .نيطايشلا

 وهو هيلإ نومكاحتي «ناسنإلا ةروص يف ناطيشلا :توغاطلا :دهاجم لاقو

 .هللا نود نم دبع ام لك :توغاطلا :كلام لاقو «مهرمأ بحاص

 .هتدابعب ىضري ال نم ءانثتسا نم دب ال نکل .حيحص وهو :تلق

 وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح دبعلا هب زواجت ام توغاطلا :ميقلا نبا لاقو

 نود نم هنودبعي وأ «هلوسرو هللا ريغ هيلإ نومكاحتي نم موق لك توغاطف «عاطم

 .هللا ةعاط هنأ نوملعي ال ايف هنوعيطي وأ «هللا نم ةريصب ريغ ىلع هنوعبتي وأ «هللا

 نع مهرثكأ تيأر ءاهعم سانلا لاوحأ تلمأتو اهتلمأت اذإ «ملاعلا تيغاوط هذهف

 ىلإ ةي هلوسر ةعباتمو هتعاط نعو «توغاطلا ةدابع ىلإ هللا ةدابع نع ضرعأ
 .هتعباتمو توغاطلا ةعاط

 نم نرقو «ةفئاط لك يف يأ «ةمأ لك يف ثعب هنأ ىلاعت ربخأف «ةيآلا ىنعم امأو

 هللا اودبعا :يأ .توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ :ةملكلا هذه ًالوسر سانلا

 تلزنأو «لسرلا تلسرأو «ةقيلخلا تقلخ اذهلف «هاوس ام ةدابع اوكرتاو هدحو

 رمل لهن هل 9 أ لوسي نم کلب نم اكسر امو :ىلاعت لاق امك «بتکلا
 دب كرش الو هلأ دبعأ نأ تأ اإ لقإ# :ىلاعت لاقو ٠١(« :ءبلد ا نودع 3 لس وو س ل رص سو رو م ل 0 یر 0ر



 هللا الإ هلإ ال :ىنعم يه ةيآلا هذهو ٠١« :دعرل) © ٍاَكَم لَو أوُعَدَأ هل

 هلل اودبعأ# :هلوق يفف هللا الإ هلإ ال هتتمضت اك تابثإلاو يفنلا تنمضت اهنإف

 يف دب ال هنأ ىلع ةيآلا تلدف «يفنلا € َتوُحَطلأ اينجا :هلوق يفو «تابثإلا
 وهو «هاوس ام ةدابع يفنيو «هدحو هلل ةدابعلا تبثيف «تابثإلاو يفنلا نم مالسإلا

 و ١(« :نورفاكلا» 44 تورفككللا امتي لكم ةروس هتنمضت يذلا ديحوتلا

 ا ةولاب قست دک های نوؤُيَو تولار رگ نسا :هلوق ىنعم
 :o1) ةرقبلا) 0( لع یس هلل يم هو اھ َءاَصِن

 يفنيف «تابثإلاب يفنلا نرقي نأ اذه لثم يف نآرقلا ةقيرطو :ميقلا نبا 7

 سيل ضحملا يفنلاو «ديحوتلا ةقيقح وه اذهو «هتدابع تبثيو «هّللا ىوس ام ةدابع

 يفنلل ًانمضتم الإ ديحوتلا نوكي الف «يفنلا نودب تابثإلا كلذكو «ديحوتب

 .ىهتنا .هللا الإ هلإ ال ةقيقح اذهو «تابثالاو

 نم هجوب هتدابعب ىضرلا مدعو .هتهاركو هضغب توغاطلاب رفكلا يف لخديو
 .هوجولا

 ةدابع كرتو هدحو هللا ةدابع يه لسرلا لاسرإ يف ةمكحلا نأ ىلع ةيآلا تلدو

 نإو ءهلل ةدابعلا يف صالخإلا وهو دحاو ءايبنألا نيد لص نأو «هاوس ام

 # اجاَهنِمَو ةَعْرْ مکن اَنَلَعَج لکل :ىلاعت لاق اى «مهعئارش تفلتخا
 .(8/4 :ةدكاملا)

 .ةتجرملا ىلع ادر لمعلا نم نايإلا يف دب ال هنأو
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OEEديمحلا زيزعلا ريسيت  

 دنع عامل اس ِنيَدوْلايو ها | اودبعت a لآ لَآ بر م صفو :هلوقو

 لوم اسْمَ لو امُهَرهت 57 فأ آم ل 15 امه وأ امهدحأ ريبكحلا
 رع روو هد 0 هادا م . 4 2 تي ےس ارا 9 ر

 يار اک امهم را بر لكو محلا نم لذا انج ام هل ضِفْخَأَو 7 اميرك

 .[7 17-5“ :ءارسإلا ةروس] © اريِغَص

 يف تبث اذكه .4 اَمدَسَحِل ِلاَ اإ لإ أودت الأ كير صفوت :هلوق 3 مص رجس نب ل يا

 .اهلائكب ةيآلا ركذي مل ءلوصألا ضعب

 دوعسم نباو «بعک نب يأ أرق كلذكو «ىصو :ينعي :ىضقو :دهاجي لاق

 .مهريغو سابع نباو

 .رمأ ينعي © كير ىَصَقوإ# :هلوق يف سابع نبا نع «ريرج نبا ىورو

 «ءابلاب رج لحم يف يهو ءةيردصم يه :«نأ» هايل اودع لا :هلوقو

 ريقف امإ وه لب ءًاعفن الو ًارض كلمي ال نمم هريغ اودبعت الو هودبعت نأ :ىنعملاو

 .هاعد نمل بيجتسي ال دامج امإو ءاهنوجرت اک اهوجري هبر ةمحر ىلإ جاتحم

 اك ًاناسحإ نيدلاولاب اونسحت نأ ىضقو :يأ .# اًكسخإ نيدو :هلوقو
 دكأت ىلع ليلد ىلاعت هللا قح ىلع (ھقح فطعو «هل كيرش ال هدحو هتدابعب ىضق

 زع هقح نيب نرقي نآرقلا يف ريثك اذهو «هللا قح دعب قوقحلا بجوأ هنأو ءامهقح

 4© ٌريِصَمْلا لإ َكيدلولَو يل رڪشا ¿ و :هلوقك «نيدلاولا قح نيبو لجو
 هرم يل

 يوليو هلل الإ تودي ال لیس نب قسیم انْذَحَأ دو :لاقو .04 :ناقل)

 :AY) ةرقبلا) © اًناكسح 3

 ترتاوت دقو ءناسحإلا عاونأ معيل ناسحإلا عاونأ نم ًاعون ىلاعت صخي ملو

 امههقوقع ميرحتو «كلذ ىلع ثحلاو «نيدلاولا ربب رمألاب يب يبنلا نع صوصنلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 : يأ هِي ّيبنلا تلأس :لاق دوعسم نبا نع «يراخبلا حيحص» يفف «نآرقلا يف اك

 رب» :لاق ؟يأ مث :تلق «(اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لامعألا

 هتدزتسا ولو نهب ينثدح هللا ليبس يف داهجلا» :لاق ؟يأ مث :تلق ««نيدلاولا

 ىب :انلق «رئابكلا ربكأب مكتبنأ الآ» يك هللا لوسر لاق :لاق ةركب يبأ نعو «يندازل

 :لاقف «سلجف ائكتم ناكو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كارشإلا» :لاق هللا لوسر اي

 هاور] .تكس هتيل :انلق ىتح اهرركي لاز |ف «اروزلا ةداهشو الأ ءروزلا لوقو الأ»

 سانلا قحأ نم !هللا لوسر اي : لجر لاق :لاق ةريره يبأ نعو ء[ملسمو يراخبلا
 :لاق ؟نم مث :لاق «كمآ» :لاق ؟نم مث :لاق ,.«؛كمأ» :لاق ؟يتباحص نسحب

 لاق :لاق رمع نب هللادبع نعو ء[هاجرخأ] «كوبأ» :لاق ؟نم مث لاق .«كمأ»

 هاور «نيدلاولا طخس يف هطخسو «نيدلاولا ىضر يف برلا ىضر» :كي هللا لوسر

 نحن انيب :لاق «يدعاسلا ديسأ يبا نعو .مكاحلاو نابح نبا هححصو يذمرتلا

 يقب له هللا لوسر اي :لاقف «ةملس ينب نم لجر ءاج ذإ ةي يبنلا دنع سولج

 رافغتسالاو ءامهيلع ةالصلا «معن» :لاقف ؟!بتوم دعب هب امهربأ ءيش يوبأ رب نم

 ماركإو ءامهب الإ لصوت ال يتلا محرلا ةلصو ءامهدعب نم امهدهع ذافنإو ءامف

 .(هحيحصا يف نابح نباو «هجام نباو «دواد وبأ هاور «(مهقيدص

 اهنم يراخبلا ركذو «فينصتلاب ءالعلا اهدرفأ دق ةريثك اذه يف ثيداحألاو

 .(درفملا بدألا» باتك يف اخلاص ًارطش
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 ےہ ہیر يء
 سك وپا لآ ڪم مڪر مرح أ اولا لق :هلوقو هك عرس

 مشاكل ا يماني مُڪَد کوا ارم کو انسخ لولا
 رح تلا ىنتل وقت لک ےب اواني رک ایکو ارش کو
 اب دلا يتَبْلأ َلاَم اورم الو( َنوُلِقَم کمک وي مکسصو لد "نحل دل إلآ

 إ قت فيك ال لَو بياو ليَكحْا راو مَا ی نسخ ىج
 ر رک 58

 مڪر وَ ولآ د هعبو 15 ناڪ ولو اولِدَع اق ٌرْثْلَف الو اس

 ع 3 و هه و 224
 اوعي الو وحب يدم كيرا 97 تدل کلم ےب ہک بدصو

 م هم س ی + < 1010

 }© َنومَكَت مڪمل یب ہک و ملاذ “ وليس نع مكي ق رمق لجسلا

 .[ له ١-" ه١ :ماعنألا]

 8 ا 3

 4 اج وب ارش الآ کم مر مرح ام لآ اًولاصت لف :هلوقو

 نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق :4و دمحم هلوسرو هيبنل ىلاعت هللا لوقي :ريثك نبا لاق

 هولعف كلذ لكو «مهدالوأ اولتقو .هللا مهقزر ام اومّرحو «هللا ريغ اودبع نيذلا

 ُلَتأ# ءاولبقأو اومله : يأ .4 اًولاصتإ» :مهل ناطيشلا ليوستو «ةدسافلا مهئارآب

 مكيلع مكبر مرح اهب مكربخأو ؛مكيلع صصقأ :يأ 4 مڪي مڪي مرام
 4 امي وبار الا .هدنع نم رمأو هنم يحو لب انظ الو ًاصرخت ال ءًاقح

 هب اوكرشت ال نأ مكاصو :هريدقتو «قايسلا هيلع لد ًافوذحم مالكلا يف نأكو :لاق

 . 4 وب مک صو مک :ةيآلا رخآ يف لاق اذحلو ائيش

 مرحف «هنع يهنلاو كرشلا ميرحتب تاىحملا تايآلا هذه ىلاعت أدتبا :تلق

 عاونأ نم هيف كرشم لکو «هب كرشم لك كلذ لمشف ءائيش هب كرشن نأ انيلع



 (ںس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نأ هدابعل ىلاعت حابأ امو ءءايشألا عيمج معيف تاركنلا نم «ًائيش» نإف ءةدابعلا ظ

 ىلع لدي «كرشلا» ظفلو «حيبقلا حبقأو ملظلا ملظأ نم كلذ نإف ًائيش هب اوكرشي

 نيحلاصلاو ناثوألا نم هريغ هب نوكرشي نكلو «هللا نودبعي اوناك نيكرشملا نأ

 «ةدابعلاب هللا دارفإو هللا ىوس ام ةدابع كرت ىلع ةعقاو ةوعدلا تناكف مانصألاو

 ًاقطن اهب رارقإلا ىلإ ةي يبنلا مهاعدف «ىنعملا اذهل ةنمضتم «هللا الإ هلإ ال» تناكو

 الو هللا اودبعا :لوقي :اولاق مه لوقي (ع اولئس اذإ اذهلو ءداقتعاو ًالمعو

 .نايفس وبأ هلاق اک .مكؤابآ لوقي ام اوكرتاو ءًائیش هب اوكر شت

 امهرب نيدلاولا ىلإ ناسحإلا :يبطرقلا لاق .# ًاًتسخإ نيدلولاو# :هلوقو

 ءاهيلع ةنطلسلا كرتو ءامهنع قرلا ةلازإو ءامهرمأ لاثتماو ءامهتنايصو |مههظفحو

 :هريدقت :هظفل نم رمضم لعف هبصانو «ةيردصملا ىلع بصن © مسخ و

 .ًاناسحإ نيدلاولاب اونسحأو

 مهالو َمُكْفْرَر نڪ يک ني مُكَدَلوَأ القت لر :هلوقو
 «هايإو مكقزار ينإف ءرقفلاو ةليعلا ةيشخ مكتانب اودئت ال :يأ ءرقفلا قالمإلا

 .يبطرقلا هركذ .رقفلا ةيشخ روكذلاو ثانإلاب كلذ لعفي نم مهنم ناكو

 مظعأ بنذلا يآ هللا لوسر اي :تلق :لاق دوعسم نبا نع «نيحيحصلا» ينو

 كدلو لتقت نأ» :لاق ؟يأ مث :تلق .«كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟هللا دنع

 1 :لاق ؟يآ مث :تلق ««كعم معطي نأ ةيشخ

 لإ هنأ مدح لأسفل نولي رخاء اهل هلأ حم تونی ال نيدو: هللا

 .(54 :ناقرفلا) 10 اًماَمَأَقَلِي كلذ لع نَمَو تروي الو یاب

 ةيطع نبا لاق :# رطب اکو اهم رَ اَمر رقت الو :هلوقو
 ناتلاح :«نطبو رهظ»و «يصاعملا يهو «شحاوفلا عاونأ عيمج نع ماع يبن اذه



e CDديمحلا زيزعلا ريسيك  

 يربطلا يلع يبأ ىلإ بوسنملا ريسفتلا يفو «ءايشألا نم هل اتلعج ام ماسقأ نايفوتست

 نبا نعو .حئابقلا :يأ 4 جوا ارم کر :ميظع ,سمت وهو «ةيفنح ا نم

 رس ناك اذإ ًاسأب انزلاب ىري ال ناك نم رافكلا نأ يدسلاو كاحضلاو «سابع

 لجأ نمو هللا نم ربغأ دحأ ال» :ًاعوفرم دوعسم نبا نع (نيحيحصلا» يفو

 .«نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مرح كلذ

 ام اذه :ريثك نبا لاق . قحاب إم مرح ىلا یتا اوم لول :هلوقو

 .شحاوفلا نع ىهنلا يف لخاد وهف الإو «ًاديكأت هنع ىهنلا ىلع ىلاعت صن

 نأ دهشي ملسم ئرما مد لحي ال» :ًاعوفرم دوعسم نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 «سفنلاب سفنلاو «ينازلا بيثلا :ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال

 حري مل ًادّماعم لتق نم» :ًاعوفرم رمع نبا نعو «(ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو

 .[يراخبلا هاور] «ًاماع نيعبرأ ةريسم نم دجويل اهحير نإو «ةنجلا ةحئار

 ةراشإ 4 كلذ :ةيطع نبا لاق م نوَ عل وب ْمُككَصَو یلدا :هلوقو
 OR ع ع رک 5 5 8ع 5 .

 جرت 45 دولت لعل :هلوقو «ررقملا دكؤملا رمألا ةيصولاو «تامرحملا هذه ىلإ
 .اهدعب لقعلا رثأ عوقو ىجرُي ةيصولا هذه عمس نم :يأ ءانيلإ ةفاضإلاب

 اناصو هللا نأ :يأ «ليلعتلل انه «لعل» نأ باوصلاو «حيحص ريغ اذه :تلق

 هَل نصلح هلآ اودی الإ أور امو# :لاق اک ءاهب لمعنو .هنع اهلقعنل اياصولا هذه 1 ر ريم هسا لإ ةءرسو ف سرع 8 3
 < ن و ہر رر ا ےس م م و گر مع ا رو ت س

 ريسفت يفو ««0 :ةنيبلا) © (0)) َةَمَيَقْلا نيد َكِلدَو ةوكَرلأ اويو ةولصلأ اوميقيو افتح لأ
 0 3 2 ًّ 4 yr o چ 0 ۴ 5 .٠

 نوقت مث 4 تور دم مث OTE} :الوأ ركذ :يفنحلا يربطلا

 .كلاهملا اوقتاو اوفاخ اوركذت اذإف ءاوركذت اولقع اذإ مهمأل € 7
0 2 

 يمن اذه :ةيطع نبا لاق .# ّنَسْحَل ىه قلاب الإ تبل َلاَم اورق الوإت :هلوقو



 بسسس ذيمحلا ريرعلاريسيت

 وهو نسحي ام ىنشتسا مث «ةعيرذلا دس هيفو «فرصتلا هوجو معي يذلا برقلا نع

 ناك نمف «هيف ةراجتلا © ٌنَسْحَل ىه ىلاي :دهاجم لاق .هئامن يف يعسلاو ريمشتلا

 ةقفن هنم ذخأي ال نأ ميتيلا لام َرّمث اذإ نسحألاف «هب شيعي لام هل «نيرظانلا نم

 نأب الإ رظن هل قفتي الو «هل لام ال نيرظانلا نم ناك نمو ءامهريغ الو ةرجأ الو

 ءرظن نود ميتيلا لام كرت ىلإ ةرورضلا تعد الإو «هرظن حبر نم هسفن ىلع قفني
 .ديز نبا هلاق .فورعملاب لكأيو رظني نأ نسحألاف

 عم هفسلا لاوزو دشرلا وه :هريغو كلام لاق .4 هد مدس ملي يح :هلوقو

 ول اذ, اهيل لوألا صا وحر 4 ةيطع نبا لاق .غولبلا

 لديو («مهريغو «ةعيبرو «يبعشلاو ءملسأ نب ديز نع هوحن يور دقو :تلق

 ميل وهدف ادو مهم مساء نإ حكي وعلب اد ىح یاسا :یلاعت هلوق هيلع

 : طورش ةئالث مهيلإ عفدلل ىلاعت طرتشاف . :ءاسلا) ب علوم

 حلاصمل مهتفرعم هب رهظي اب مهناحتماو مهرابتخا وهو «مهؤالتبا :لوآلا
 .مهلاومأ ريبدتو مهسفنأ

 .غولبلا :يناثلاو

 .دشرلا :ثلائلاو

 ىلاعت رمأي :ريثك نبا لاق . * طْمِقْلاب َناَريِْلاَو لّْيَكحْل أرأَوإ» :هلوقو

 ™ َنيِفْهَطُمْلِل وإ :هلوق يف هيلع دعوت اك ءءاطعإلاو ذخألا يف لدعلا ةماقإب

 کیلو ٌنظي الأ نوری مشورو وأ مهولاك ادو( نووَمسي ساتل لعأول اك اإ ذآ

 دقو ١-0 ید 4 ییا تر شقا مشب ب © لع مقل © ات مک
 :طسقلا :هريغ لاقو .نازيملاو لايكملا نوسخبي اوناك ممألا نم ةمأ هللا كلهأ

 لوسر لاق :لاق سابع نبا نع فيعض دانسإب هريغو يذمرتلا ىور دقو «لدعلا

 مت



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ب

 ةفلاسلا ممألا هيف تكله نيرمأ متيلو مكنإ» :نازيملاو ليكلا باحصأل كي هللا

 .حيحص دانسإب ًافوقوم سابع نبا نع يورو ««مكلبق

 ءادأ يف دهتجا نم يأ :ريثك نبا لاق .# اَهَعَسْواَلِإاََنَن فلكم ال :هلوقو

 .هيلع جرح الف .هدهج لذبو هعسو غارفتسا دعب أطخأ نإف .هذخأو قحلا

 ليڪا وهوا 7: :ًاعوفرم بيسملا نب ديعس نع «هيودرم نبا ىور دقو

 ليكلا يف هدي ىلع ىفوأ نم :لاق # ًاَهَعَسْواَلِإ اس فلك آل لوْسَِقْلاَ َناَريمْلاَو

 :لاق .اهعسو ليوأت كلذو «ذخاؤي مل -|هيف ءافولاب هتين ةحص ملعي هللاو- نازيملاو

 .بيرغ لسرم اذه

 .قاطي ال ام فيلكت زاوجب نيلئاقلا ىلع در هيفو :تلق

 لوقلا يف لدعلاب رمأ اذه : فرهاد اَ وأو اَُلِدَعأَ َرْسلُ اولو :هلوقو
 ال ىدعلاو يلولا قح يف لوقلا يف لدعلا :يفنحلا لاق «ديعبلاو بيرقلا ىلع لعفلاو

 ليمي الف ىبرق اذ ناك نإو «قدصلاو قحلا ىلع نوكي لب «بضغلاو ىضرلاب ريغتي

 اوليت لآ ع رو ناس ممر جب الو بيرقلا ىلإ الو «بيبحلا ىلإ
 .(۸ :ةدئاملا) هک یول برقا وه اوُلِدَعَ

 يتلا هللا ةيصوبو :لوقي :ريرج نبا لاق :# أَو هلأ دَهَميَول :هلوقو

 اولمعتو «هنع مكابنو هب مكرمأ اهيف هوعيطت نأب «كلذل اوداقناو اوفوأف اهب مكاصو
 .هريغ لاق اذكو «هللا دهعب ءافولا وه كلذو «هلوسر ةنسو هباتكب

 «ةمذلاو «ةعيبلاك ءصخأ وه ايف ةيآلا نأ رهاظلا نكلو ءنسح وهو :تلق

 اإ هلأ دعب اوْفْوَأَو # :هلوقك ةيآلا هذهو كلذ وحنو ءرذنلاو «نامألاو

 قيرطب اولاق امل «ةلماش تناك نإو «ةيآلاب دوصقملا وه اذهف ١(. :لحنلا) ٌمُثدَهَع

 .مومعلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اذه :ىلاعت لوقي :#( تور دت کلعل هي مكلَصَو مك :هلوقو . 4“ بے سکر ےہ ب ج 5

 (ع نوهتنتو نوظعتت :يأ «نوركذت مكلعل ؛هيف مكيلع دّكأو «هب مكرمأو «مکاصو

 نع مک فرق لس اوعي اکو ءوت امیقَسَم یر اده ناول :هلوق

 ى امل هنإف «مدقت ام ىلع هللا اهفطع ةميظع ةيآ هذه :يبطرقلا لاق : وليس

 ثيداحألا هتنيب ام ىلع هقيرط عابتاب اهيف رمأو «هليبس ريغ عابتا نع رذح «رمأو

 .فلسلا ليواقأو ةحيحصلا

 .يئاسكلاو ءارفلا نع «يطارص اذه نأ لتاو :يأ «بصن عضوم يف # أول

 :لاق .يطارص اذه نأبو .هب مكاصو :يأ ءاضفخ نوكي نأ زوجيو :ءارفلا لاق

 «لاحلا ىلع بصن 4 اًميِقَمَسُم # .مالسإلا نيد وه يذلا قيرطلا :طارصلاو

 ناسل ىلع هقرط يذلا هقيرط عابتاب رمأف هيف جاجوعا ال يوق ًايوتسم :هانعمو

 نمو ءاجن ةداحلا كلس نمف «قرط هنم تبعشتو «ةنجلا هتياهبنو «هعرشو ةي دمحم

 لبس وعيت الو # :ىلاعت هللا لاق ؛راتلا ىلإ هب تضفأ قرطلا كلت ىلإ جرخ

 .ىهتنا .ليم : يأ © ولبس نع کی قرف

 نع هححصو مكاحلاو متاح يبا نباو «ىمرادلاو «یئاسنلاو دما یورو

 هللا ليبس اذه» :لاق مث هديب ًاطخ لكي هللا لوسر انل طخ :لاق دوعسم نبا

 لبسلا هذهو» :لاق مث «هلامش نعو طخلا كلذ نيمي نع ًاطوطخ طخ مث «([ميقتسم

 اًميِقَنَسُم ىطرص اده أو :أرق مث «هيلإ وعدي ناطيش هيلع الإ ليبس اهنم سيل

 .4 ويس نع مکی كرمت لِمَا اوم الو اوم
 ىلعو ًأييقتسم ًاطارص ًالثم هللا برض» :لاق ًاعوفرم ناعمس نب ساونلا نعو

 ىلعو «ةاخرم روتس باوبألا ىلعو «ةحتفم باوبأ اههيف ناروس طارصلا ىتبنج



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب لأبو

 وعدي عادو ءاوجوعت الو ًاعيمج طارصلا اولخدا سانلا اأ اي :لوقي عاد طارصلا

 ال :لاق «باوبألا كلت نم ًائيش حتفي نأ ناسنإلا دارأ اذإف ءطارصلا فوج نم

 هللا دودح :ناروسلاو ,مالسإلا :طارصلاف :هجلت هحتفت نإ كنإف هحتفت

 للا باتك :طارصلا سأر ىلع يعادلا كلذو «هللا مراح :ةحتفملا باوبألاو

 «يذمرتلاو .دمحأ هاور «ملسم ملك بلق يف هللا ظعاو :طارصلا قوف نم يعادلاو

 متاح يبأ نباو «ريرج نباو «يئاسنلاو

 نبا هاور .تاهبشلاو عدبلا :لاق 4 َلمّشلأ أوُعَِنَت اَلّوإ# :هلوق يف دهاجم نعو

 دابعو «ةيسوجملاو «ةينارصنلاو «ةيدوهيلا معت لبسلا هذهو «متاح يبأ نباو «ريرج

 ذوذشلا لهأ نم تالالضلاو عدبلاو «ناثوألاو للملا لهأ رئاسو «روبقلا

 لبسلا عابتا نم هذه عابتاف «مالكلا يف ضوخلاو «لدجلا يف قمعتلاو ءاوهألاو

 لاق امك «ميحجلا باحصأ ةقفاوم ىلإ ميقتسملا طارصلا نع ناسنإلاب بهذت يتلا

 لمع لك» :ةياور يفو «(در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ِةكَك يبنلا

 .حيحص ثيدح در وهف انرمأ هيلع سيل

 مكايإو الأ هلهأ باهذ هضبقو «ضبقي نأ لبق ملعلا اوملعت :دوعسم نبا لاق

 .يمرادلا هاور .قيتعلاب مكيلعو «عدبلاو قمعتلاو عطنتلاو

 «ىدهلا نم هباحصأو هللا لوسر هيلع ناك ام :ينعي «ميدقلا وه قيتعلا :تلق

 قيرطلاب كسمتلاو «ءاجنلا ءاجنلاو «برملا برهلاف «مهدعب ثدح ام نود

 حبارلا رجتملا هيفو «حلاصلا فلسلا هيلع ناك يذلا وهو «ميوقلا ننسلاو ميقتسملا

 .يبطرقلا هلاق

 ليلق نع يتأيس هنأ فاخأ ينإف «ةنسلاو رثألاب مكيلع : هللادبع نب لهس لاقو

 اوؤربتو «هنع اورفنو «هومذ هلاوحأ عيمج يف هب ءادتقالاو ايب يبنلا ناسنإ ركذ اذإ

 .هوناهأو هولذأو «هنم



 سسس لال ديمحلا زيزعلاريسيت

 نأ وهو ءمظعأو كلذ ناك دقلف «هتسارف قدصأ ام ًالهس هللا محر :تلق

 ةدابع كرتو «هلل ةدابعلا صالخإب رمألاو «ةعباتملاو ديحوتلا ديرجتب ناسنإلا رفكي

 .ليلجلاو قيقدلا يف هميكحتو هِي هللا لوسر ةعاطب رمآلاو «هاوس ام

 نإف ءأزيجو ًالوق ميقتسملا طارصلا يف ركذنلو :-ىلاعت هللا هحر- ميقلا نبا لاق

 .هتاقلعتمو «هتافص بسحب هنع مهتمجرتو «هنع مهتارابع تعونت دق سانلا

 قيرط الو «هيلإ مهل الصوم هدابعل هبصن يذلا هللا قيرط وهو :دحاو ءيش هتقيقحو

 ةنسلأ ىلع هبصن يذلا هقيرط الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا لب «هاوس هيلإ

 «ةعاطلاب هلوسر دارفإو «ةيدوبعلاب هدارفإ وهو «هيلإ هدابعل الصوم هلعجو «هلسر
 ءديحوتلا درجيف «هتعاط يف دحأ هلوسرب كرشي الو .هتيدوبع يف دحأ هب كرشي الف

 اهلك ةداعسلا نإ :نيفراعلا ضعب لوق ىنعم اذهو ةي لوسرلا ةعباتم درجو

 نومضم هلك اذهو .ةلماعم نسحو «ةبحم قدص :نيئيش يف عومجم هلك حالفلاو

 «ميقتسملا طارصلا هب رسف ءيش يأف .هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 .نيلصألا نيذه يف لخاد وهف

 كبلق يف نوكي الف «هلک كدهجب هيضرتو هلك كبلقب هبحت نأ كلذ ةتكنو

 لصحي لوألاف «هتاضرمب ةقلعتم الإ ةدارإ كل نوكي الو .هبحب رومعم الإ عضوم

 للا لوسر ًادمحم نأ ةداهش قيقحتب لصحي يناثلاو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحتب

 هللا ثعب ام ةفرعم وهو «هب لمعلاو قحلا ةفرعم وهو «قحلا نيدو ىدهلا وه اذهو

 .اهاحر بطقو اهتّيخآ اذه يتلا تارابعلا نم تئش ام لقف «هب مايقلاو هلوسر هب
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت ممل« و

 ةيآلا € ايس وي اک رش الو ہا اوڈیعاو ا :هلوقو
 ےک

 وے رص ےس

 طخب ةخسن يف تبثأ اذكه ايس وپ اکر الو لآ اوڈیعاوا# :هلوقو

 «هل كيرش ال هدحو هتدابعب هدابع ىلاعت رمأي :ريثك نبا لاق .ةبآلا ركذي ملو انخيش

 مهنم قحتسملا وهف «تالاحلا عينج يف هقلخ ىلع لضفتملا معنملا قزارلا قلاخلا هنإف

 .هتاقولخم نم ًائيش هب اوكرشي الو هودحوي نأ
 يهنلاو «هل كيرش ال هدحو هتدابعب رمألا وهو «نآرقلا يف رمأ لوأ اذه :تلق

 يكلم نم یاو قل ىلا يَ ودعا شالا اات :هلوق يف اک «كرشلا نع

 ةصلاخ اهلعف :يأ «هتدابعب ىلاعت رمأ فيك لمأتو ٠١(« :ةرقبل» ل نوت كّلعل
 معيل ءامهريغ الو ةالص الو ءاعد ال «ةدابعلا عاونأ نم ًاعون كلذب صخي ملو «هل

 ةدابعلا عاونأ نم ًاعون ًاضيأ صخب لو هب كرشلا نع ىهنو «ةدابعلا عاونأ عيمج

 .هيف كرشلا زاوجب

 ةموصخلا نأل ؛ديحوتلا يه ةدابعلا نأ ىلع ليلد اهلبق يتاوللاو ةيآلا هذه يفو

 ةدابع وهو «ديحوتلاب اورمأف «هريغ نودبعيو هللا نودبعي نوكرشملا ناكف الإو «هيف

 ىلع بجاو لوأ ديحوتلا نأ ىلع ليلد نهيفو «هاوس ام ةدابع كرتو «هدحو هللا

 هل كيرش ال هدحو هتدابعل مزلتسملا هللاب ناميإلاو .توغاطلاب رفكلا وهو .فلكملا

 وأ اكلم دوبعملا ناك ءاوس «كرشأ دقف ةدابعلا عاونأ نم عونب هللا ريغ دبع نم نأو

 .ًانص وأ ًاحلاص وأ «ايبن
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 ماو e ك س س واهس ر رھ 0 0 رو 00

 ًارقيلف ؛ةمئاخ اهيلع ىلا هك دمحم ةّيِصَو ىلإ َرظنَي نأ َداَرأ نَّم» :دوعسُم نبا لاق
 2 ع 7

 ىلإ 4 ...اكيش ويا ورفش الأ مک تصبر کام ل اراک لإ : ىلاعت لوق

 . 101١-168(1 :ماعنألا) ةيآلا ©... اًميِقَمَسُم ىر صاد َّنأَوإل :هِلوق

 بيبح نبا -ءافو ةمجعمب- لفاغ نب دوعسم نب هللادبع وه :دوعسم نبا

 ةعيبو «ردب لهأو «نيلوألا نيقباسلا نم ليلج يباحص «نمحر لادبع وبأ يلذهلا

 نيتنثا ةنس تامو «ةفوكلا ىلع رمع هرّمَأ «ةباحصلا نم ءاملعلا رابك نمو «ناوضرلا

 .نيثالثو

 يناربطلاو «متاح يأ نباو «رذنملا نباو ءهنّسحو يذمرتلا هاور رثألا اذهو

 ام مهضعب لاق .هوحن مثيخ نب عيبرلا نع «ديمح نب دبعو «ديبع وبأ یورو «هوحنب

 تيوط مث ءاهيلع متخو تبتك ابنأك يتلا ةيصولا ىلإ رظني نأ دارأ نم :يأ :هانعم
 لو هيف دزی ملف هيلع متخ مث بتك يذلا باتكلاب اهل ًاهيبشت «لدبُت ملو ریخت ملف
 الإ صوي مل يب يبنلا نإف ءا ىصوأو اهيلع متخو اهبتك يب يبنلا نأل «صقني

 :اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف كرات ينإو» ملسم هاور اميف لاق امك «هللا باتكب

 .«هللا باتك

 ينعيابي مكيأ» ايب هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع ىور دقو :تلق

 4( مع جر مرام لنآ اولاَصكْلقإ :الت مث ,ثالثلا تایآلا ءالؤه ىلع

 صقتنا نمو هللا ىلع هرجأف نهب ىفو نم» :لاق مث «تایآ ثالث نم غرف ىتح
 ىلإ هرمأ ناك ةرخآلا ىلإ هرخأ نمو «هتبوقع تناك ايندلا يف هب هللا هكردأف ًائيش نهنم

 اذهف هححصو مكاحلاو «متاح يبأ نبا هاور «هنع افع ءاش نإو .هذخأ ءاش نإ «هللا

 .نهب لمعلا ىلع ثحلا يف غلابيو «نهب ةي ينتعي يبنلا نأ ىلع لدي
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت دہر

 ىلع لكي يلا فيدو تن :لاق -ةنع هللا يِضر- لّبَج نب ْذاَعُم ْنَعَو

 َلَع داَبِعلا قَح اَمَو ؟ِداَبِعلا ىلع هللا ٌّنَح ام يرذت ُذاَعُم اي" :يل َلاَقَك راج

 الَو ُهوُدْبْعَي ْنَأ دابعلا لع هللا ّقَح١ :ّلاَك .ُمَلْعَ ُهَلوُسَرَو هللا :ُتْلُق «؟هللا

 ايس هب كرس ال ْنَم 9 َبّذَعُي ال ذآ هللا لع داتولا ّقَحَو ءَ هب اور

 يف ءاجرخأ .«ا وَ مهرس ال» :َلاَق ؟ سائلا رب الق هللا لوُسَر اي :ُتْلَق
 .(ِنْيَحيِحَّصلا١

 .فنصملا ركذ ام وحن هتاياور ضعبو «نيحيحصلا» يف ثيدحلا اذه

 وبأ «يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم وه :ذاعمو

 هيلإ ناكو ءاهدعب امو ًاردب دهش «ةباحصلا نايعأ نم «روهشم يباحص «نمحر لادبع
 .ماشلاب ةرشع ناهث ةنس تام «-هنع هللا يضر- نآرقلاو ماكحآلاب ملعلا يف ىهتنملا

 ذاعمل ةليضفو «ةبادلا ىلع فادرإلا زاوج هيف .اِدِْدك يبنلا فيدر تنك» :هلوق

 ةي يبنلا فلخ هبوكر ةهج نم

 ءاف مث «ةمومضم ةلمهم نيعب «ريفع همسا ةياور يف .«رامح ىلع» :هلوق

 .ةحوتفم

 ةجح يف تام هنإ :ليق كو هل ناك يذلا راحلا وهو :حالصلا نبا لاق

 .ربكلا لهآ هيلع ام فالخ راما بوكرلو فادرإلل كك هعضاوت هيفو «عادولا
 لاؤسلا جرخأو «ةفرعملا يه :ةياردلا .«دابعلا ىلع هللا قح ام يردتآ» :هلوق

 اذإ ناسنإلا نإف «ملعتملا مهف يف غلبأو سفنلا يف عقوأ نوكيل «ماهفتسالا ةغيصب

 كلذ نإف ءاهنع لاؤسلاب ناحتمالا دعب اهب ربخأ مث اهملعي ال ةلأسم نع لئس

 اه هميلعتو هداشرإ نسح نم اذهو ءاهظفحو اهمهفل ىعوأ

 ىلع دابعلا قحو «ً(تحتم هلعجيو مهيلع هقحتسي ام وه «دابعلا ىلع هللا قحو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هدعوو «هديحوت ىلع مه ءازج كلذ مهدعو دق هنأل «ةلاح ال ققحتم م هنأ هانعم هللا

 .داعيملا فلخي ال هللا نإ «قح

 «لضفو ماعنإ قاقحتسا وه ءءازجلا قحت قحتسي عيطملا نوك :مالسإلا خيش لاقو

 نم سانلا نمف ءقولخملا ىلع قولخملا قحتسي اك ةلباقم قاقحتسا وه سيل
 سانلا رثكأ نكلو ءقدص هدعوو «كلذب ربخأ هنأ الإ قاقحتسالل ىنعم ال :لوقي

 تاکو :ىلاعت لاق .ةنسلاو باتكلا هيلع لد اک اذه ىلع ًادئاز ًاقاقحتسا نوتبثي

 .(40 :مورلا) 4( َنيِنمؤْحْلأ رص اتع اًح

 قحلا اذه بجوأو «ةمحرلا هسفن ىلع بتك يذلا وه :نولوقي ةنسلا لهأ نكلو

 ىلع سايقلاب هيلع بجاو هنأ نوعّدي ةلزتعملاو «قولخ هيلع هبجوي مل «هسفن ىلع
 نوقحتسي مهنأو «هل نيعيطم مهلعجي نأ نودب هوعاطأ نيذلا مه دابعلا نأو «قلخلا

 هيف تطلغ بابلا اذهو «كلذ يف اوطلغو «بجوملا وه نوكي نأ نودب ءازجلا

 .ةيفانلا ةيردقلاو «مهج عابتأ ةيريجلاو ةيردقلا

 نمل يغبني هنأو «ملعتملا بدأ نسح هيف .«ملعأ هلوسرو هللا :تلقف» :هلوق

 .نيفلكتملا رثكأ فالخب «كلذ لوقي نأ ملعي ال امع لئس

 الو هدحو ةدابعلاب هودحوي :يأ .«ًائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ» :هلوق

 تدابعلا يف هنم دب ال كرشلا نم درجتلا نأ نايب ةلمجلا هذه ةدئافو .ًاكيش هب اوكرشي

 نإ :فنصملا لوق ىنعم وه اذهو «كرشم لب هللا ةدابعب ًايتآ دبعلا نوكي الف الإو

 وهو ءدابعلا ىلع هللا قح ةفرعم هيفو .هيف ةموصخلا نأل ءديحوتلا يه ةدابعلا
 .هل كيرش ال هدحو هتدابع

 نع كفرشو كناص دقل «هيلإ هبلقب هجوتلاو «هيلع لابقإلا هديس ٌقح نم ايف
 فيرشتلا اذه عم هتلماعم يف ةحيبقلا ةءاسإلا هذه مف هريغل كهجوو كبلق لالذإ

 حئابقب هتزرابم الإ ىبأت تنأو ءلابقإلا ىلإ كوعديو كمظعي وهف !ةنايصلاو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .لاعفألا

 «يريغ دبعُيو قلخأ «ميظع أبن يف سنإلاو نجلاو ينإ» :ةيملإلا راثآلا ضعب يف

 مهيلإ ببحتأ ,دعاص لإ مهرشو «لزان دابعلا ىلإ يريخ «ياوس ركشُيو «قزرأو

 .هلاؤس فرص نم هتدابع قح هدبعي فيكو .«يصاعملاب ِّلِإ نوضغبتيو معنلاب

 هرذنو «هحبذو «هتبانإو «هلکوتو «هءاجرو «هفوخو «هرارطضاو «هللذتو «هءاعدو

 يف ميمر تيم نم ءًاروشن الو ةايح الو ًاتوم الو ءًاعفن الو ارض هسفنل كلمي ال نمل

 .كلذ نم رش وه امع ًالضف «بابقلا نم ديشم ءانب وأ «بارتلا
 لاق . (ًائيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قحو» :هلوق

 نايتإلا يه ةدابعلاو .ًائيش هب كرشي الو هدبعي نم بذعي ال نأ :هريدقت :يلاخلخلا

 «باذعلا يفن يضتقي ال كارشإلا مدع درجم نأل «يهانملا نع ءاهتنالاو «رماوألاب

 .ةاصعلاو نيملاظلا ديدهت يف ةدراولا ثيداحألاو نآرقلا نم كلذ ملع دقو

 ءاضتقالاب ديحوتلا يعدتسي هنأل :كارشإلا يفن ىلع رصتقا :ظفاحلا لاقو

 نمو «هللا بذك دقف «هللا لوسر بدك نم ذإ «موزللاب ةلاسرلا تابثإ يعدتسيو
 عم :يأ «هتالص تحص أضوت نم :لئاقلا لوق لثم وهو «كرشم وهف هللا بدك

 .هب ناميإلا بجي ام عيمجب ًانمؤم هنوك لاح تام نم دارملاف ؛طورشلا رئاس

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- هدعب يذلا بابلا يف اذه ريرقت يتأيسو :تلق

 ناك ام هيفو «هرسي اهب ملسملا ةراشب ابحتسا هيف .«سانلا رشبأ الفأ» :هلوق

 .فنصملا هيلع هبن ءاذه لثمب راشبتسالا نم ةباحصلا هيلع

 :يأ «اولكتي نأ فاخأ ينإ» :ةياور ينو .«اولكتيف مهرشبت ال» :هلوق

 اهب ربخأف :ةياور ينو .ةحلاصلا لامعألا يف سفانتلا اوكرتيف كلذ ىلع اودمتعي

 .مثإلا نم ًاجرحت :يأ ء(ثأت هتوم دنع ذاعم

 ءوس ىلع هلهج هلمحي لهاج نع الإ اهمتكي نكي مل :رفظملا وبأ ريزولا لاق



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اودادزا اذه لثمب اوعمس اذإ نيذلا سايكألا امأف «ةعاطلا يف ةمدخلا كرتب بدألا

 .مهنع اهناتتكل هجو الف ةعاطلا ةدايز يعدتست معنلا ةدايز نأ اوأرو «ةعاطلا يف

 هب ربخ امل الإو «ميرحتلا ىلع سيل ريشبتلل يهنلا نأ ىلع اذه لد :ظفاحلا لاق

 اهب ريخأف هتوم لبق ردابف ءًامومع رابخإلا نم وه انإ عنملا نأ هل رهظ هنأ وأ ٌداصأ
 .سانلا نم ًاصاخ

 ميرحتو «نيدلاولا قح ةمظع ىلع هيبنتلا «مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا يفو

 ال لب ,كرشلا عم عفنت ال اهنأو «ىلاعت هلل ةدابعلا صالخإ ىلع ثحلاو ءاهقوقع

 هركذ «ماعنألا ةروس يف تاكحملا تايآلا ةمظع ىلع هيبنتلاو ءاعرش ةدابع ىمست

 اهعمس اذإ ءاجرلا ثيداحأ يس الو .ةحلصملل ملعلا ناتتك زاوجو .فنصملا

 :مهضعب لاق اک .ماثآلا نم اودادزا لاهجلا

 ميرك ىلع مودقلاناكاذإ اياطخلا نم تعطتسا ام رثكأف

 ؛ملعلا نم هتلزنمو فاعم ةليضفو ءضعب نود ملعلاب سانلا ضعب صيصخت و
 فوخلاو ءملعلا نم هب صخ ام ةعاشإ يف ملعتملا ناذئتساو ءركذ اب صخ هنوكل

 هميلعتب الإ اذه لثم نوفرعي ال ةباحصلا نأو «هللا ةحر ةعس ىلع «لاكتالا نم

 .فنصملا هركذ .ِكي

 يف ملسمو يراخبلا هجرخأ :يأ .«نيحيحصلا يف هاجرخأ» :هلوق

 .اب ملعلل امهرمضأ |منإو «|مههيحيحص»

 ظفاحلا «مهالوم يفعجلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم مامإلا وه يراخبلاو
 .هتافنصم نم كلذ ريغو (درفملا بدألا»و «خيراتلا»و (حيحصلا» بحاص ريبكلا

 یورو «مهتقبطو «ينيدملا نباو ءيديمحلاو «ءلبنح نب دمحأ مامإلا نع ىور

 ةنس دلو .مهريغو (حيحصلا» يوار يربرفلاو «يئاسنلاو «يذمرتلاو ءملسم هنع

 .نيتئمو نيسمخو تس ةنس تامو «ةئمو نيعستو عبرا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 بحاص يروباسينلا ءيريشقلا ءنيسحلا وبأ ملسم نب جاجحلا نبا وه ملسمو
 .كلذ ريغو «نادحولا»و «للعلا»و «حيحصلا»

 «ةبيش يبأ نباو «ةمثيخ يبأو «نيعم نب ىيحيو «لبنح نب دمحأ هنع ىورو

 .مهتقبطو

 .مهريغو (حيحصلا» يوار نايفس نب دمحم نب ميهاربإو «يذمرتلا هنع ىور
 هللا همحر- روباسینب نيتئمو نيتسو ىدحإ ةنس تامو «نيتئمو عبرأ ةنس دلو

 .- لاعت
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 تق
 ئلج> ے39 یہ
 ےس’ ورا ؛ صح هه

 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف

 نمل مل َكِيَلْوُأ يلب مُهَمَميِإ اسب رو انماء يلا :ىلاعت هللا لوقو

 AY]. :ماعنألا] 4( ودهم مه هو

 . خلا
 رفكي ام نايبو «ديحوتلا لضف نایب باب اذه :هريدقت ءفوذحم أدتبم ربخ :باب

 .بونذلا نم هرفكي ام نايبو :يأ «ةلوصوم نوكت نأ زوجي «ام» و «بونذلا نم
 لوألا نآل «حجرأ اذهو «بونذلا هريفكت نايبو :يأ «ةيردصم نوكت نأ زوجيو

 ءديحوتلا ىنعم ركذ الو ءدارمب سيلو «ديحوتلا اهرفكي ال ًابونذ مث نأ مهوي

 .دضلا نم ًاريذحتو هيف ًابيغرت بونذلل هريفكتو هلضف ركذ بسان
 مشو ألا م َكيَكْوأ رنُظِب مهتاميإ اسب دلو اوما بزا :ىلاعت هللا لوقو

 نباو ديز نبا لاق .ءادتبا اذه :هريسفت يف ةيفنحلا ضعب لاق .4105) َنوُدَسِهُم

 لأس :جاجزلا لاق .هموقو ميهاربإ نيب ءاضقلا لصف ىلع هللا نم اذه :قاحسإ

 .هسفنب باجأو ميهاربإ

 هيلع- لاق ؟ملظي م انيأف :اولاق ةيآلا هذه تلزن امل :لاق دوعسم نبا نعو

 يبأ نع اذكو ۳ :نابق» © ميِظَع مظل َكِرَصلا كرإ9» :-مالسلاو ةالصلا

 هنأ رمع نعو «باذعلا ديبأت نم نمألا نوكيف ءكرشلاب هرسف هنأ قيدصلا ركب

 مهل كئلوأ :يبلكلاو نسحلا لاقو .باذع لك نم نمألا نوكيف «بنذلاب هرسف

 .ىهتنا .ايندلا يف نودتهم مهو ةرخآلا يف نمألا

 هركذ يذلا ثيدحلا يف يتآلا مالسإلا خيش مالكل ًادهاش هيف نأل هتركذ امنإو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 هللادبع نع دمحأل ظفل يفو .امهريغو «دنسملا»و «حيحصلا» يف حيحص ثيدح

 باحصأ ىلع كلذ قش 4 ولي مُهتدميإ أَوُسِْلي دلو اوما لا :تلزن امل :لاق

 يذلا سيل هتإ» :لاق ؟هسفن ملظي مل انيأف هللا لوسر اي:اولاقف قلك هللا لوسر

 ماظل لرل ك هاي كرش ال یي :حلاصلا دبعلا لاق ام اوعمست ملأ «نونعت

 .«كرشلا وه امنإ © ٌميِظَع
 ملظ وه طورشملا ملظلا نأ اونظ مهنأ مهيلع قش يذلاو :مالسإلا خيش لاق

 ام لَك يبنلا مم نّيبف .هسفن ملظي مل نمل الإ ءادتها الو نمأ ال هنأو .هسفنل دبعلا

 نمل الإ ءادتهالاو نمآلا لصحي الف ٍذئتيحو هللا باتك يف ملظ كرشلا نأ ىلع ممد

 ءادتهالاو نمألا لهأ نم ناك هب هنايإ سبلي مل نمف «ملظلا اذهب مهنايإ سبلي مل

 توابع انْفْطَصَأ ندا بتتكلا تروا © : :هلوق يف ءافطصالا لهأ نم ناك اك

 هسفنل هملظب مهدحأ ذخاؤي نأ يفني ال اذهو «(۴۲ :رطاف) © هس ملاظ مهنمف

 هر اح ورد لاف ْلَمَكَي نمف 0

 - ركب وبأ لأس دقو .(۷-۸ :ةلزلزلا) ر ١ س ورد لاكَقْتِم لمعي نم

 :لاقف ؟اءوس لمعي ملايأو ها لوسر ای :لاقف كلذ نع يبلا -هنع هلا ىضر

 نوزجت ام كلذف ؟ءاوأللا كبيصت سيلأ ؟نزحت تسلأ ؟بصنت تسلأ ركب ابأ اي»

 .(هب

 بئكاصملاب ايندلا يف هتائيسب ىزجي دق ءةنجلا لخد تام اذإ يذلا نمؤملا نأ نيبف

 كرشلا وه يذلا ملظلا ينعي «ةثالثلا ملظلا سانجأ نم ملس نمف «هبيصت يتلا

 اتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا هل ناك ءكرشلا نود اب هسفنل هملظو «دابعلا ملظو

 نأ دب ال هنأ ىنعمب ءًاقلطم ءادتهالاو نمألا هل ناك هسفن ملظ نم ملسي مل نمو

 ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا هاده دقو .ىرخألا ةيآلا يف كلذب دعو اك «ةنجلا لخدي
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 ام بسحب .ءادتهالاو نمألا صقن نم هل لصحيو «ةنجلا ىلإ هيف هتبقاع نوكت يذلا

 مل نم نأ «كرشلا وه امهنإ» :هلوقب ايب يبنلا دارم سيل .هسفنل هملظب هناميإ نم صقن
 عم ةريثكلا هثيداحأ نإف «ماتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا هل نوكي ربكألا كرشلا كرشي

 ماتلا نمألا مه لصحي مل ءفوخلل نوضرعم رئابكلا لهأ نأ نيبت نآرقلا صوصن

 معنأ نيذلا طارص «ميقتسملا طارصلا ىلإ نيدتهم هب نونوكي يذلا ماتلا ءادتهالاو

 طارصلا اذه ىلإ ءادتهالا لصأ مهعم لب ءمهل لصحي باذع ريغ نم مهيلع هللا

 .ةنحلا لوخد نم مه دب الو «مهيلع هللا ةمعن لصأ مهعمو

 نم نكي مل نم نأ :هدوصقمف ربكألا هب دارأ نإ .«كرشلا وه انإ» :هلوقو
 ىلإ دتهم وهو «ةرخآلاو ايندلا باذع نم نوكرشملا هب دعو امم نمآ وهف «هلهأ

 -لاملا بحل- هلخبك «هسفن دبعلا ملظ :لاقيف ءكرشلا سنج هدارم ناك نإو «كلذ

 هللا ةبحم ىلع هاوه مدقي ىتح هللا ضغبي ام هبحو ءرغصأ كرش وهو بجاولا ضعبب

 فلسلا ناك اذهلو هبسحب ءادتهالاو نمألا نم هتاف اذهف .كلذ وحنو «رغصأ كرش

 .ًاصخلم ىهتنا .رابتعالا اذهب ملظلا اذه يف بونذلا نولخدي

 ؛بونذلل هريفكتو ديحوتلا لضف ىلع تلدف «ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم رهظت هبو
 نمو «باذع الب ةنجلا لخدو «ماتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا هلف ًامات هب ىتأ نم نأل

 بانتجاب ترفك رئاغص تناك نإف ءاهنم بتي مل يتلا بونذلاب ًاصقان هب ىتأ
 هللا ءاش نإ «ةئيشملا مكح يف وهف رئابك تناك نإو «مجنلا»و «ءاسنلا» ةيآل «رئابكلا

 .ملعأ هللاو «ةنجلا ىلإ هلآمو «هبذع ءاش نإو «هل رفغ
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت 0

 ر

 إل

 ا ا ر هدب 1 ا او هل َكِيِرَش ال ٠

 ُهَلَخْدَأ ؛ٌقَح ُراَّئلاَو ىح ةو هم َحوُدَ مر لإ امام ثمل ُهَلوُسَرَو

 .هاَجرْخَأ ««لَمَعلا َنِم َّناَك ام لع هن لا هللا

 دحأ «ديلولا وبأ «يجرزخلا يراصنألا سيق نب تماصلا نبا وه :ةدابع

 هلو نيثالثو عبرأ ةنس ةلمرلاب تام «ةباحصلا ةلج نم «روهشم يردب «ءابقنلا

 .ةيواعم ةفالخ ىلإ شاع:ليقو .ةنس نوعبسو ناتنثا

 ءاهانعمل ًافراع ةملكلا هذهب ملكت نم :يأ .«هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :هلوق

 4 ها اإ هک نأ ركَعأَك # :هلوق هيلع لد امك «ًارهاظو ًانطاب اهاضتقمب ًالماع

 قطنلا امأ .(85 :فرخزلا) OY نوملَعي هو قحاب دک نم دلا :هلوقو ۱۹(۰ :دمحم)

 .عامجإلاب عفان ريغ كلذ نإف اهاضتقمب لمع الو اهانعمل ةفرعم ريغ نم اهب

 ال وهو دهشي فيك ذإ (دهش نم» :هلوق وهو ءاذه ىلع لدي ام ثيدحلا ينو

 رصقل رصحلا ةادأ : مهضعب لاق هب ةداهش ىمسي ال ءيشب قطنلا درجمو «ملعي

 نم ةلباقم يف دحاولا هللا يف ةيهولألا :هانعم نأل دارفإ رصق فوصوملا ىلع ةفصلا

 هللا نع اهفني مل رافكلا نم ًادحأ نأل ءبلق رصق سيلو ءهعم هريغ كارتشا معزي

 .هريغ هعم كرشأ امنإو
 عمجأ نم وأ ؛عمجأ وهو «عقوملا ليلج ميظع ثيدح اذه :يوونلا لاقو

 ىلع رفكلا للم نع جرخي ام هيف عمج لك هنإف ءدئاقعلا ىلع ةلمتشملا ثيداحألا
 .مهعيمج هب نيابي ام ىلع فرحألا هذه يف يب رصتقاف ءاهدعابتو مهدئاقع فالتخا

 .ىهتنا

 ال هدحو هللا وهو «دحاو هلإ الإ قحب دوبعم ال :يأ .«هللا الإ هلإ ال» ىنعمو
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 هنآ هيل جيف ال لوسي نم تلین نم اکسس امو :ىلاعت لاق اک هل كيرش
 ا جريس رس

 2 لڪ ىف اتعب دلو #9 :ىلاعت هلوق عم .(10 :ءايبنألا») 40 )ل نودا انآ < د

 مو 1 را

 وه هلإلا ىنعم نأ حصف 0 :لحنلا) # تولا أوُبْنَتِحَأو هلأ اودع ُدْبَعَأ تم اوسر

 لَم # :اولاق «هللا الإ هلإ ال اولوق» :شيرق رافكل ايب يبنلا لاق ل اذهلو «دوبعملا

 َدبَعَِل استحال :دوه موق لاقو «(ه :ص) 4( باع متل الّا ادو الإ طل

 هلإ ال» ىلإ مهاعد نإ وهو ۷١(. :فارعألا) 4 اَْواَماء دب عين اڪام ردو هدو هلا

 وهو «هاوس ام ةدابع كرتو هللا ةدابع وهو هللا الإ هلإ ال ىنعم وه اذهف «هللا الإ

 .هللاب نايإلاو «توغاطلاب رفكلا

 هاوس ام ةيهلإ نأو ءهلإب سيل هللا ىوس ام نأ ةميظعلا ةملكلا هذه تنمضتف

 ةيهلإلا حلصت ال اك «هاوس ةدابعلا قحتسي الف «ملظلا ملظأ اهتابثإو «لطابلا لطبأ

 كلذو هل كيرش ال هدحو هل اهتابثإو «هاوس اع ةيهلإلا يفن تنمضتف «هريغل

 همهفي اذهو ءأِإ هعم هريغ ذاختا نع يهنلاو «هدحو ًاملإ هذاختاب رمألا مزلتسي

 نم دهشتسي وأ يتفتسي الجر تيأر اذإ اك «تابثإلاو يفنلا اذه نم بطاخملا
 يتفملا .دهاش الو تفمب سيل اذه :لوقتف «هل لهأ وه نم عديو «كلذل ًالهأ سيل

 يبخو هنم رمأ اذه نإف «نالف دهاشلاو «نالف

 بحلاب هلل بلقلا هلأت نع ةرداصلا ةدابعلا عاونأ عيمج ةيهلإلا يف لخد دقو

 یاعدلاک ءابب ىلاعت هللا دارفإ بجيف «هل كيرش ال هدحو هل دايقنالاو عوضخلاو

 عيمجو «دوجسلاو «رذنلاو «حبذلاو «ةبوتلاو «ةباتإلاو «لكوتلاو «ةبحملاو «فوخلاو

 ال ام ًائيش فرص نمف «كيرش ال هدحو هلل كلذ عيج فرص بجيف ءةدابعلا عاونأ

 مل ذإ هللا الإ هلإ ال ب قطن ولو «كرشم وهف هللا ريغل تادابعلا نم هلل الإ حلصي

 .صالخإلاو ديحوتلا نم هيضتقت ب لمعي



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مدل ا ب ئه[ ٌ.)

 :«هلإلا» ىنعم يف ءالعلا صوصن ٌرْكِذ

 هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ هللا :-|مهنع هللا يضر- سابع نبا لاق

 :«حاصفإلا» يف رفظملا وبأ ريزولا لاقو «متاح يبأ نباو ريرج نبا هاور .نيعمجأ

 هللا الإ هلإ ال :نأب ًاملاع دهاشلا نوكي نأ يضتقي «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :هلوق

 نوكي نأ يغبنيو ٠٠١ :دمع) هَ الإ هللا ردن راق 8 :لجو زع هللا لاق اك

 ل اذإ قحلاب دهاشلا نأ هب حضوأ ام لجو زع هللا لاق دقف ءاهيف ًادهاش اهب قطانلا

 هملعي اب كلذ نم دهش نم عم هب قدصلا نم غلاب ريغ هنإف «هب دهش اهب ًاملاع نكي

 مساو :لاق .(85 :فرخزلا) 40 َنوُملَعَي مهو ّقَحْلَاِب دېس نم ل :ىلاعت هلوق يف

 هريغ اهقحتسي الف «ةيهلإلا هل بجاولا هنإ ثيح نم (الإ» دعب عفترم ىلاعت هللا

 ال هنإف ءثدحلل ةرامأ هيف ام لك نأ :ملعت نأ اهب رارقإلا ىضتقاو :لاق .هناحبس

 هللا ىوس ام نأ ىلع اذه كقطن لمتشا دقف هللا الإ هلإ ال :تلق اذإف ءًاهإ نوكي

 .هدحو كلذب هناحبس هدارفإ كمزليف هلإب سيل

 رفكلا ىلع ةلمتشم ةملكلا هذه نأ ملعت نأ كلذ يف ةدئافلا ةلمجو :لاق

 تنك «هناحبس هلل باجيإلا تبثأو ةيهلإلا تيفن امل كنإف شتاب نايإلاو توغاطلاب

 ؟.هللاب نمآو توغاطلاب رفك نمم
 .وه الإ دوبعم ال :يأ «هللا الإ هلإ ال :(ريسفتلا» يف يبطرقلا هللادبع وبأ لاقو

 لك ىلع عقي مسا -سرفلاو لجرلاك- سانجألا ءامسأ نم هلإلا :يرشحمزلا لاقو

 .قحب دوبعملا ىلع بلغ مث «لطابب وأ قحب دوبعم
 هللا الإ هلإ ال يف :ًاضيأ لاقو ءعاطملا دوبعملا وه هلإلا :مالسإلا خيش لاقو

 «هتمكحو «هتمحرو هتردقو هملع لاك نمضتت ةيحلإلاو «ةيحلإلاب هدارفنا تابثإ

 نأ قحتسي يذلا وه هولأملاو «هولأملا وه هلإلا نإف دابعلا ىلإ هناسحإ تابثإ اهيفف

 نوكي نأ مزلتست يتلا تافصلا نم هب فصتا اب وه دبعي نأ قحتسي هنوكو «دبعي
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 .عوضخلا ةياغ هل عوضخملا .بحلا ةياغ بوبحملا وه

 ةلالجإو «ةبحم بولقلا ههلأت يذلا وه هلإلا :-هللا هحر- ميقلا نبا لاقو

 .الكوتو «ًءاجرو ءًافوخو .ًاعوضخو «آلذو ءًايظعتو ءًاماركإو «ةبانإو

 هل ةبيه «ىصعي الف «عاطي يذلا وه هلإلا :-هللا هحر- بجر نبا لاقو

 حلصي الو «هل ءاعدو هنم ًالاؤسو «هيلع ًالكوتو «ًءاجرو افوخو «ةبحمو «الالجإو

 نم يه يتلا رومألا هذه نم ءيش يف ًاقولخم كرشأ نمف ءلجو زع هلل الإ هلك كلذ

 يف ًاصقنو «هللا الإ هلإ ال :هلوق يف هصالخإ يف ًاحدق كلذ ناك ةيهلإلا صئاصخ
 نم هلك اذهو «كلذ نم هيف ام بسحب قولخملا ةيدوبع نم هيف ناكو «هديحوت

 .كرشلا عورف
 ريغ قحب دوبعم نوكي نأ ًايظع ًءافتنا ىفتنا :يأ «هللا الإ هلإ ال :يعاقبلا لاقو

 امنإو «ةعاسلا لاوهأ نم ةيجنملا ىركذلا مظعأ وه ملعلا اذه نإف «مظعألا كلملا

 .يضتقت اب لمعلاو ناعذإلا ناك اذإ ًاعفان نوكي امنإو ءًاعفان ناك اذإ ًالع نوكي

 .فرص لهج وهف الإو
 هلأ نم «بوتكملا ىنعمب باتكلاك «لوعفم ىنعمب لاعف هلإلا :يبيطلا لاقو

 .ةدابع دبع :يأ ةهلإ

 اط ًافالخ «دوبعملا وه هلإلا نأ مهنم عامجإ وهو «ءاملعلا مالك يف ًادج ريثك اذهو

 وأ عارتخالا ىلع رداقلا وأ قلاخلا هنأ :هلإلا ىنعم يف مههابشأو روبقلا داّبع هدقتعي

 ديحوتلا نم اوتأ دقف «ىنعملا اذهب اهولاق اذإ مهخأ نونظيو «تارابعلا هذه وحن

 «تاومألا ءاعدك «هللا ريغ ةدابع نم اولعف ام اولعف ولو ءىوصقلا ةياغلاب

 «تاململا يف مه رذنلاو «تاجاحلا ءاضق مهلاؤسو «تابركلا يف مهب ةثاغتسالاو

 تادابعلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ «تاوامسلاو ضرألا بر دنع ةعافشلا مهاؤسو

 نأ نوفرعيو «رارقإلا اذه يف مهنوكرشي برعلا راقك نم مهاوخإ نأ اورعش امو



 وبأ نيل «تادابعلا ع نم عاونأب هنوديعيو «عارتخالا ىلع رداقلا قلاخلا وه هللا

 دو دابع مهناوخإ ًاضيأ َنْهيلو ءروبقلا دابع مكحب امههعبت نمو به وبأو لهج

 .روربملا مالسإلا وه مهنيد ءالؤه لعج ذإ «رسنو «قوعيو «ثوغيو «عاوسو

 «عازن مهنيبو 4 لوسرلا نيب نكي مل «لاهجلا ءالؤه همعز ام اهانعم ناك ولو

 هلإ ال :اولوق :مهل لوقي ذإ «هتوعد نوبليو «هتباجإ ىلإ نوردابي اوناك لب
 انعمس :نولوقي اوناكف «هللا الإ عارتخالا ىلع رداق ال هنأ :ىنعمب هللا الإ

 :AY) م رنز 7 هلأ نوفل مهقلح نم مهتلاس نيکو # :ىلاعت هللا لاق .انعطأو
 جھ و ےک ا کا ےک ےک ر و ےک

 ميلا ٌربِرَعْلا َنهَفلَس نوفل ضرالأو تومسلا ىح نم رهنلأس نيو #
aےک و رک ور  

 سلا كنب َّسأ ٍضرذلاو كمل ن مکرر نم لف 9» ٩< :فرعرل) 4))
 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٠١ :سنوي» € َرصبَاْلاَو

 تاومألا ءاعد مهيلع مدهت اهنأ اوملعف «يبرعلا ناسللا لهأ موقلا نكل

 ةيهلإلا فرصو هللا ريغ نم ةعافشلا لارش ءانب ٌبِكُتو «ساسألا نم مانصألاو

 «(۳ :رمزلا) %4 لر ہا ىلإ ًاتوبرقيل اإ مه ب دبع ام# :اولاقف «سأرلا مآل «هربخل

 4© ثا ءو اده ی اکہ اھل ہار اا «۱۸:سنوی) © هلا دنع انْوُطَفْسل

 الد :ب هنم ملعأ مهريغو شيرق نم رم رفكلا سأرو لهج وبأ ناك نمل ًابتف ٥(. :ص)

 تولوق 28 ك َنوُركَمَسم ها الإ لإ مط َلي اد ا5ک و :ىلاعت لاق ««هللا الإ هلإ

 كرت يضتقت اهنأ اوفرعف ٠١-٠٠(. :تافاصلا) 4O نون عال اهلا ارات اأ

 مهنم تبلط اذإ روبقلا دابع لوقي اذكهو «ةدابعلاب هللا دارفإو «هللا ىوس ام ةدابع
 ؟انجئاوح ءاضق يف انءاعفشو انتداس كرتنأ :هدحو هلل ةدابعلاو ةوعدلا صالخإ

 يلا اج لب # :ىلاعت لاق اك «قحلا وه صالخإلاو كرتلا اذهو معن :مه لاقيف

 .(07:تافاصلا) © َنيِلَسْرَمْلأ َقَّدَصَو
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 ىوس ام لك نع ةيهلإلا تفنف «تابثإو يفن ىلع تلمتشا «هللا الإ هلإ ال» :ف

 هل الو .هلإب سيلف «مهریغ نع ًالضف ءايبنألاو ةكئالم ا نم هاوس ام لكف «ىلاعت هللا

 ال :يأ «هريغ هلأي ال دبعلا نأ ىنعمب «هدحو هلل ةيهإلا تتبثأو «ءيش ةدابعلا نم

 عاونأ نم ءيشب هدصق بجوي يذلا بلقلا قلعت وهو «هلأتلا نم ءيشب هدصقي

 .كلذ ريغو ءرذنلاو «حبذلاو .ءاعدلاك ءةدابعلا

 ًافراع ةملكلا هذه لاق نمف ءوه الإ دبعُي ال :يأ .هللا الإ هلأي الف :ةلمجلابو

 داقتعالا عم هلل ةينادحولا تابثإو كرشلا يفن نم ءاهاضتقمب ًالماع ءاهانعمل

 ًارهاظ اهب لمع نإف ءًاقح ملسملا وه اذهف «هب لمعلاو كلذ نم هتنمضت امل مزاجلا

 ءاهاق ولو رفاكلا وهف ,كرشلا نم اهفالخب لمع نإو «قفانملا وهف «داقتعا ريغ نم
 دوهيلاو ءرانلا نم لفسألا كردلا يف مهو ًارهاظ اهب نولمعي نيقفانملا نأ ىرت الأ

 نع دترا نم كلذكو «مهعفنت ملف ءرفكلاو كرشلا نم مه ام ىلع مهو اهنولوقي

 .فلأ ةئم اهاق ولو «هعفنت ال اهنإف ءاهقوقحو اهمزاول نم ءيش راكنإب مالسإلا

 الف مانصألاو روبقلا دابعك «هللا ريغل ةدابعلا عاونآ فرصي نمم اهوقي نم كلذكف

 .ثيداحألا نم ههبشأ امو ءاهلضف يف ءاج يذلا ثيدحلا يف نولخدي الو مهعفنت

 دق ناسنإلا نأ ىلع ًاهيبنت «هل كيرش ال هدحو» :هلوقب كلذ يئ يبنلا نيب دقو

 اعد ةي يبنلا نأ اوأر امل «روبقلا داّبعو «نيقفانملاو «دوهيلاك ءكرشم وهو اهلوقي

 لهج اذهو ءطقف اهب قطنلا ىلإ مهاعد |نإ هنأ اونظ «هللا الإ هلإ ال١ :لوق ىلإ هموق

 اهانعمب اولمعيو اهولوقيل اهيلإ مهاعد انإ -مالسلاو ةالصلا هيلع- وهو «ميظع

 © نون عال اهلا وتل اً َنوُوُعبَو إ# :اولاق اذهو هللا ريغ ةدابع اوكرتيو

 ءاہ قطنلا نع اوبأ اذهلف .«ه :ص) 4 ارو اهل یل امج $ :اولاقو ۳١(« :تافاصلا)

 «نيملسم اونوكي مل ةانمو ىزعلاو تاللا ةدابع ىلع اوقبو اهولاق ولف الإو

 اوديعيو ءاهتدابع اوكرتيو دادنألا اوعلخي ىتح -مالسلاو ةالصلا هيلع- مهلتاقلو



CDديمحلا زيزعلا ريسيت ل _  

 «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم رارطضالاب مولعم رمأ اذهو «هل كيرش ال هدحو هللا

 ريغ نع ةيفنملا ةيهإلا اوفرع الو ةملكلا هذه ىنعم نم اوفرعي ملف روبقلا دابع امأو

 نمؤملا هب َّرقأ ام الإ اهانعم نم اوفرعي مل لب هل كيرش ال هدحو هل ةتباثلا هللا

 نأ وأ «عارتخالا ىلع رداق ال :اهانعم نأ نم مهلك قلخلا هيلع عمتجاو «رفاكلاو

 «قح اذهف «كلذ وحنو ادع ام لك هيلإ رقفلا هاوس اع ينغلا وه «هلإلا :اهانعم

 ردقلا اذه نإف «هللا الإ هلإ ال» ىنعمب دارملا وه سيل نكلو «ةيهلإلا مزاول نم وهو

 .مهرقفب نورقي لب «كلذ نم ًائيش مهتهلآ يف اوعدي مو «هب اورقأو «رافكلا هفرع دق
 يف هللا دنع ءاعفشو طئاسو مهنأ ىنعم ىلع مهنودبعي اوناك امنإو هللا ىلإ مهتجاحو

 «قزرلاو «كلملاو ءقلخلا اوملس دقف الإو «برآملا حاجنو بلاطملا ليصحت

 الإ هلإ ال ىنعم اوفرع دقو هل كيرش ال هدحو هلل هلك رمألاو «ةتامإلاو «ءايحإلاو

 «ةيهلإلا يف كرشلا عم ةيبوبرلا ديحوت مهعفني ملف ءاهب لمعلاو قطنلا ىلع اوبأو «هلا

 .0101 :فسوي) ا( نوکر مشوالإ لای مهر اک نمر امو # :ىلاعت لاق اک

 دوهيلاك اوراصف «هب نايتإلا اوبأو ءاهانعم اولهجو اهب اوقطن روبقلا داّبعو

 هلآي وهو امهوقي مهدحأ دجتف «هب نولمعي الو اهانعم نوفرعي الو اهنولوقي نيذلا
 دنع ءاعدلاو «لكوتلاو ءاجرلاو «فوخلاو ميظعتلاو ءلالجإلاو «بحلاب هللا ريغ

 امم مظعأ وه امم هللا ريغل هبلق هلأت نع ةرداصلا ةدابعلا عاونأب هدصقيو «بركلا

 كاطعأ ىلاعت للاب نيميلاب مهدحأ ىلع تهجوت اذإ اذهلو ؛نولوألا نوكرشملا هلعفي

 وأ نالف خيشلا ةايحب فلحا :هل ليق ولو ءابذاك وأ ًاقداص ناهيألا نم تتش ام

 مظعأ بارتلا يف نوفدملا نأل الإ كاذ امو ءًابذاك ناك نإ فلحي مل ءكلذ وحنو هتبرتب

 يف ديدشتلا اودارأ اذإ اوناك لب ءاذكه نولوألا ناك امو «بابرألا بر نم هبلق يف

 يف يهو «ةيلهاجلا يف تعقو يتلا ةماسقلا ةصق يف اك «ىلاعت هللاب اوفلح نيميلا

 دنع هدبعي يذلا ههلإب ةثاغتسالا نأ ىري مهرثكأو مهنم ريثكو «يراخبلا حيحص»



 «كلذب نوحرصيو ءدجسملا يف هللاب ةثاغتسالا نم حجنأو عفنأ هريغ وأ هربق

 اذإ مهلكو «نيلوألا كرش هيلإ غلب ام رمأ اذهو «لوط اهيف كلذب مهنع تاياكحلاو

 مهوعدو «مهئامسأب اوفتهو «بارتلا يف نينوفدملل اوصلخأ دئادشلا مهتباصأ

 نولوألا هلعف ام رمأ اذهو بايإلاو رفسلاو رحبلاو ربلا يف باصملا رض اوفشكيل

 يف أوبكمر ا قة :ىلاعت هلوق ًارقاف لاعتملا ريبكلل نوصلخي لاحلا هذه يف مه لب

 ها صل کم اد مِل :هلوقو ٠(« :توبكتعلا) © َنيذلَأ هل نصل هلأ وعد بملأ

 -57 :لحنلا» 4 َن کره مربرب کت ف قرف ادل حك ء يصل فك اذل (00) نور

 مهدحأ دصق اذإف دهاشملاو روبقلا اورمعو دجاسملا اولطع دق مهنم ريثكو ٤

 ال ثيحب ءاعضاخ ًاليلذ ًاعشاخ ًايكاب هبحاص ءاعد يف ذخأ همظعي يذلا ربقلا

 مهنولأسيف «تاولصلا رابدإو ليللا مايقو تاعامجلاو ةعمجلا يف كلذ هل لصحي
 رازوألا مهنع اوطحي نأو «رانلا نم ةاجنلاو «بوركلا جيرفتو «بونذلا ةرفغم

 رومألا هذه عم «هللا الإ هلإ ال» ب ظفلتلا نأ ملاع نع ًالضف لقاع نظي فيكف

 ول هنأ بير الو «مهلامعأو مهداقتعاب اهوفلاخو مهتنسلأب اهولاق نإ مهو «مهعفنت

 ىنعم فرعي ملو هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهشب ًاضيأ قطنو نيكرشملا نم دحأ اهاق

 ىأر هنأ الإ كلذ ام يردي الو «جحو «ماصو ءىلصو «لوسرلا ىنعم الو هلإلا

 مدع يف دحأ كشي ال هنإف «كرشلا نم ًائيش لعفي ملو «مهعباتف هنولعفي سانلا

 يف هلبق وأ رشع يداحلا نرقلا لوأ يف مهلك برغملا ءاهقف كلذب ىتفأ دقو «همالسإ
 نم «نيعملا دشرملا حرش يف نيمثلا ردلا» بحاص هركذ اک «كلذك ناك صخش

 نأ نكمي ال .ءالجلا ةياغ يف يلج هب اوتفأ يذلا اذهو :هحراش لاق مث ءةيكلاملا

 .ىهتنا .نانثا هيف فلتخي

 بابرأ يف ةيحلإلا اودقتعا مهنأل اذه نم دشأ روبقلا داّبع نأ بير الو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سييب _ لل س)

 ىنعم نأب :لاق نم لوق نع باوجلا اف «ةيهلإلاو هلإلا ىنعم نّيبت دق :ليق نإف
 .ةرابعلا هذه وحنو «عارتخالا ىلع رداقلا هلإلا

 :نيهجو نم باوجلا :ليق
 ةغللا ةمئأ نم الو ءاملعلا نم هلاق دحأ فرعي ال عدتبم لوق اذه نأ :امهدحأ

 .ًالطاب لوقلا اذه نوكيف مدقت اك انركذ ام ىنعم وه ةغللا ةمئأو ءاملعلا مالكو

 نأ هل مزاللا نإف «قحلا هلإلل مزاللاب ريسفت وهف «هميلست ريدقت ىلع :يناثلا

 يمس نإو قح هلإب سيلف كلذك نكي مل ىتمو «عارتخالا ىلع ًارداق ًاقلاخ نوكي
 يف لحد دقف «عارتخالا ىلع رداقلا وه هلإلا نأ فرع نم نأ هدارم سيلو أه

 هنأل دحأ هلوقي ال اذه نإف مالسلا راد حاتفم نم مارملا قيقحتب ىتآو مالسإلا

 وهف كلذ دارأ نيرخأتملا ضعب نأ رَّدُق ولو «نيملسم برعلا رافك نوكي نأ مزلتسي

 .ةيلقعلاو ةيعمسلا لئالدلاب هيلع دري ئطخم
 ام ىلع فوطعم وهو «كلذب دهشو :يأ .«هلوسرو هدبع ًادمح نأو» :هلوق

 يف لماعلا نإف ءاهدعب امو اهلبق امو ةلمجلا هذه ىلع ةعقاو ةداهشلا نوكتف «هلبق

 يأ ءدباعلا كولمملا ينعي انه «دبعلا» ىنعمو ,دحاو هيلع فطع امو فوطعملا

 هللا دنع بّرقم دبع وه |نإ «ءيش ةيهلإلاو ةيبوبرلا نم هل سيلو «ىلاعت هلل كولم

 ادل ولع نووی وذاك وعدي هلأ دبع ماا هنأ :ىلاعت لاق اک هللا هلسرأ «هلوسرو
 ن ی لف © کرلو رسک ٹینا ل یل اد ہور ڈرتا ہک یر اومد ارز © هل كر ر

EEE STILGNOLT OE 
 )۹-۳ :نجلا) 4 ادبأ ایف یدل ٌمئَهَجراَم هل نإ, هلوسرو

 امهنيب عمجو «ىلعألا ىلإ ىندألا نم ًايقرت لوسرلا ىلع انه دبعلا مدقو :ليق

 يبنلا دكأ دقو «-مالسلا هيلع- ىسيع نأش يف عقو يذلا طيرفتلاو طارفإلا عفدل

 دبع ان امنإ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :هلوقب ىنعملا اذه هلك
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 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نمضتي كلذو باطخلا نب رمع نع يراخبلا هاور «هلوسرو هللا دبع :اولوقف

 لماك نوكي الف ءرجز هنع امع ءاهتنالاو ءرمأ ايف هتعاطو «ربخأ يف هقيدصت

 .هيهن بكتراو «هريغ عاطأو هرمأ كرت نم ةلاسرلاب هل ةداهشلا

 امل ًافالخ :يأ .«هتمأ نباو» :ةياور ينو .«هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو» :هلوق

 ني هلأ دخت ام ل اريك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت هللا نبا وأ «هللا هنأ ىراصنلا هدقتعي
 واع م سب ا ا ا ص وو ر رک ج رس

 س ضعب لع مهضعب العلو قلح امي مدلل لك بهذأ اذإ يل نم :ُهَعَم تاكح امو کو 4 ١ ١

 4© تري ت تتت وکار بتنا مليع © ترشی اک لا
 نم هل سيلف كلام ال «هلل كولم دباع :يأ «هللا دبع هنأب دهشيف ۹١-4۲(. :نونمؤملا)

 لب «يغب دلو هنإ :دوهيلا لوقل ًافالخ «قداص لوسرو «يش ةيهحإلا نم الو ةيبوبرلا

 (5) ايي یلعجو بلكلا یتا ہا دبع نإ لاق م :ىلاعت امك «هسفن نع لاق ام هيف لاقي

 قَد ارو( يح تم ام َةْوَكرلاَوةلَّصلأ نَصْوَأَو ٿنڪ ام نبأ ارام نَعَجو

 © اح فَ مو ثوم مو تدل مو لع مسلو © اس بج قلع ملو
1 

 :ىلاعت لاقو ۳۰-۳٤(« :میرم) 450 دور ديف ىلا لا توق میرم نبا یسیع كل و وو

 :هسلا 4 دوعا ٌةكهلملا لو وتب اَدْبَع توکی نأ ُحيِسَسْلا کتی ن
 .ملسأ اذإ ينارصنلا هنقلي ام هنم دافتسيو :يبطرقلا لاق .۲

 (نك٠ ةملكب هرودصل «هللا ةملك -مالسلا هيلع- يمس (نإ .(هتملكو» :هلوق

 .فلسلا نم هريغو ةداتق هلاق .بأ الب

 ميرم ىلإ اهاقلأ يتلا ةملكلا :«ةيمهجلا ىلع درلا» يف هالمأ ايف دمحأ مامإلا لاق

 «نك» ب نكلو ءنك وه ىسيع سیلو ««نك» ب ىسيع ناكف «نك» :هل لاق نيح

 ىلع ةيمهجلاو ىراصنلا بذكو «ًاقولخم «نك» :سيلو «لوق هللا نم «نك» :ف «ناک

 ةملكلا نأ الإ «هتملكو هللا حور ىسيع :تلاق ةيمهجلا نأ كلذو «ىسيع رمأ يف هللا

 هللا تاذ نم هللا ةملكو هللا تاذ نم هللا حور ىسيع :ىراصنلا تلاقو «ةقولخم

1 



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 «ناك ةملكلاب ىسيع نإ :نحن انلقو «بوثلا اذه نم ةقرخلا هذه نإ :لاقي امك

 .هريغو ةداتق هلاق ام هب ينعي .ىهتنا .ةملكلا وه ىسيع سيلو

 اهب لسرأ يتلا ةملكلاب هقلخ :ريثك نبا لاق .«ميرم ىلإ اهاقلأ» :هلوق

 ناكف «لجو زع هبر نذإب هحور نم اهيف خفنف «ميرم ىلإ -مالسلا هيلع- ليئاربج

 ءاهعرد بيج يف اهخفن يتلا ةخفنلا كلت تراصو «لجو زع هللا نذإب ىسيع

 زع هلل قولخم عيمجلاو «مألا بألا حاقل ةلزنمب ءاهجرف يف تحلو ىتح تلزنف
 نم دّلوت بأ هل نكي مل هنأل «هنم حورو هللا ةملك هنإ :ىسيعل ليق اذهو «لجو

 اهب لسرأ يتلا حورلاو ء«ناكف «نك :هل لاق يتلا ةملكلا نع ئشان وه انإو

 .-مالسلا هيلع- ليئاربج

 اهقلخ يتلا حاورألا نم حور ىسيع :بعك نب يأ لاق .(هنم حورو» :هلوق

 هللا هثعب ۲ :فارعال) 4 ب اولا کی در تسلا :هلوقب اهقطنتساو لجو زع هللا

 (دنسملا دئاوز» يف دمحأ نب هللادبعو «ديمح نب دبع هاور ءاهيف نم لخدف ميرم ىلإ

 «هنم ةخفن :يأ .(هنم حورو) :قور وبأ لاقو .مهريغو متاح يبأ نباو «ريرج نباو

 هيلع- ليئاربج ةخفن نم ثدح هنأل ؛ًاحور يمسو «هرمأب ليئاربج نم يه ذإ

 .-مالسلا

 :هلوقك «هيف حورلا ناك هرمأ نم :لوقي «هنم حورو» :دمحأ مامإلا لاقو

 .هرمأ نم :لوقي 1١(« :ةيناجا) 4 هناي ضال نامو توسل نام کک رسو

 الو ءهسفنب موقي ال ىنعم ناك اذإ ىلاعت هللا ىلإ فاضملا :مالسإلا خيش لاقو

 نوكت نأ عنتماو «هب ةمئاق ىلاعت هلل ةفص نوكي نأ بجو تاقولخملا نم هريغب

 ىسيعك «هسفنب ةمئاق ًائيع فاضملا ناك نإو «بوبرم قولخم ةفاضإ هتفاضإ
 ام نأل ؛ىلاعت هلل ةفص نوكي نأ عنتما «مدآ ينب حاورأو -مالسلا هيلع - ليئاربجو



 :نيهجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ ةفاضملا نايعألا نكل «هريغل ةفص نوكي ال هسفنب ماق

 عيمجل لماش اذهف ءاهعدبأو اهقلخ هنوكل هيلإ ةفاضم نوكت نأ :امهدحأ

 نيقولخملا عيمجف بابلا اذه نمو «هللا ضرأو «هللا ءاس :مهطوقك «تاقولخملا

 .هلل قونلاو تويبلا عيمجو «هللا لام لاملا عيمجو «هللا ديبع

 امك ؛هاضريو «هب رمأيو «هبحي ىنعم نم هب هّصخ امل هيلإ فاضي نأ :يناثلا هجولا

 ءيفلا لام نع لاقي اكو «هريغ يف نوكت ال هيف ةدابعب قيتعلا تيبلا صخ

 هودبع نيذلا مه هللا دابعف هجولا اذه نمو «هلوسرو هللا لام وه :سمخلاو

 نمضتت ةفاضإ كلتو «هنيدو هعرشو هتيهولأ نمضتت ةفاضإ هذهف «هرمأ اوعاطأو

 .ًاصخلم ىهتنا .هقلخو هتيبوبر

 .ملعأ هللاو «يناثلا هجولا نم وه هللا ىلإ حور ةفاضإ نأ هنم دوصقملاو

 يف هللا اهب ربخأ يتلا ةنجلا نأ دهشو :يأ .«قح رانلاو قح ةنجلاو» :هلوق

 رانلا نأ دهشو ءاهيف كش ال ةتباث يأ «قح هلوسربو هب نمآ نمل اهدعأ هنأ هباتك

 :ىلاعت لاق امك ءكلذك قح هلسربو هب نيرفاكلل اهدعأ هنأ هباتك يف هللا ربخأ يتلا

 اوما تيري تأ ٍضْرالالَمَسلارمكاَهسرع مو کیر ن ورم لإ اوھیاس#
 05١ :ديدحلا © ميل لماذ هاو اب نس هيَ مال كلذ ولسو ولا
 :رةب 4© روك تدا راجي سالا اَهدوَْو تلا راهم :ىلاعت لاقو
 نيذلا عدبلا لهأل ًافالخ ءنآلا ناتقولخ رانلاو ةنجلا نأ ىلع ليلد امهيفو "4

 .داسجألا رشحو داعملا ىلع ليلد هيفو «ةمايقلا موي يف الإ ناقلخ ال :اولاق

 ءطرشلا باوج ةلمجلا هذه .«لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ» :هلوق

 امو :ضايع يضاقلا لاق «ةيناثلا ةنجلا باوبأ يأ نم ةنجلا هللا هلخدأ» :ةياور يفو

 نيتداهشلاب نرقو ةو هركذ ام لاق نمل ًاصوصخ نوكي ةدابع ثيدح يف درو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سبيل ل بس.

 ىلع حجري ام رجألا نم هل نوكيف «هثيدح يف درو يذلا ديحوتلاو ناهيإلا ةقيقح هما وع م

 .ةلهو لوآل ةنحلا لوخدو ءةمحرلاو ةرفغملا هل بجويو «هتائيس
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 يلج ے9 ىج
 قس وزم» چو کھ

 رس ديمحلا زيزعلاريسيت

٠. Srمے ټه رس  
 :نابتع ٍثيِدَح يف هلو هه« - 0

 لاق 707

 .(هللا هْجَو كلب يغَتبَي هللا الإ هَل ال :َّلاَق ْنَم ِراَنلا ىلع ََّرَح هلا َنِإَ»

 فرط ثيدحلا اذهو «(|(هحيحص» يف ملسمو يراخبلل :يأ .«امهو» :هلوق

 اهدعب ةلمهملا رسكب- نابتعو .فنصملا لاق امك ناخيشلا هجرخأ ليوط ثيدح نم

 ملاس ينب ب نم يراصنألا نالجعلا نب ورمع نب كلام نبا -ةدحوم مث ةيقوف ةانث

 .ةيواعم ةفالخ يف تام «ريهش يباحص فوع نب

 .«ثيدحلا ... رانلا ىلع مرح هللا نإف» :هلوق

 ءرانلا ىلع مرح نيتداهشلاب ىتأ نم هنأ اهرهاظ ثيداحأ تدرو دق هنأ ملعا

 :لاقف «لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو هيي يبنلا ناك :لاق سنأ ثيدحو «ثيدحلا اذهك

 الإ هلإ ال نأ دهشي دبع نم ام» :لاق .كيدعسو هللا لوسر اي كيبل :لاق ««ذاعم اي»

 الأ للا لوسر اي :لاق «رانلا ىلع ىلاعت هللا همرح الإ .هللا لوسر ًادمحم نآو هللا

 .ًائأت هتوم دنع ذاعم اهب ربخأف ««اولكتي ًاذإ» :لاق ؟اورشبتسيف سانلا اهب ربخأ

 .[هاجرخأ]

 هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :ًاعوفرم ةدابع نع ملسملو

 .(رانلا هيلع هللا مرح

 مرحي هنأ اهيف سيلو «ةنجلا لخد نيتداهشلاب ىتأ نم نأ اهيف ثيداحأ تدرو
 .رانلا ىلع

 عم اوناك مهنأ ةريره يبآ ثيدحو ءاذه لبق مدقت يذلا ةدابع ثيدح :اهنم

 هلإ ال نأ دهشأ»:ِلكك هللا لوسر لاقف :هيفو «ثيدحلا ... كوبت ةوزغ يف ةي يبنلا

 هاور] «ةنجلا نع بجحيف كاش ريغ دبع ا هللا ىقلي ال هللا لوسر ينأو هللا الإ

 .[ملسم



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ۷

 مث هللا الإ هلإ ال :لاق دبع نم ام» :ًاعوفرم «نيحيحصلا» يف رذ يبأ ثيدحو

 .ثيدحلا «... ةنجلا لخد الإ كلذ ىلع تام

 انإ ثيداحألا هذه نإ :هريغو مالسإلا خيش هلاق ام :اهانعم يف ليق ام نسحأو

 اهب ًانقيتسم «هبلق نم ًاصلاخ اهاقو «ةديقم تءاج اک ءاهيلع تامو اهاق نميف يه
 هللا ىلإ حورلا باذجنا ديحوتلا ةقيقح نإف «نيقيو قدصب اهيف كاش ريغ «هبلقا

 وه صالخإلا نأل ؛ةنجلا لخد «هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمف ءةلمج

 ىلع تام اذإف ءًاحوصن ةبوت بونذلا نم بوتي نأب «ىلاعت هللا ىلإ بلقلا باذجنا
 .كلذ لان ؛لاحلا كلت

 نمم ًاريثك نأب ترتاوتو «ةرذ نزي امو ةلدرخ نزي امو «ةريعش نزي ام ريخلا نم هبلق

 نأ رانلا ىلع مرح هللا نأب ترتاوتو ءاهنم جرخي مث رانلا لخدي هللا الإ هلإ ال :لوقي

 هنأب ترتاوت دقو هلل نودجسيو نولصي ناك ءالؤهف مدآ نبا نم دوجسلا رثأ لكأت

 ًادمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمو هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا ىلع مرحي

 فرعي ال اهوقي نم رثكأو «لاقثلا دويقلاب ةديقم تءاج نكل ءهللا لوسر

 «توملا دنع اهنع نتفي نأ هيلع ىشخي كلذ فرعي ال نمو «نيقيلا الو صالخإلا

 ناميإلا طلاخي ملو «ةداع وأ ًاديلقت اهلوقي نإ اهوقي نم رثكأو ءاهنيبو هنيب لاحيف
 :ثيدحلا يف اى «ءالؤه لاثمأ روبقلا يفو توملا دنع نتفي نم بلاغو «هبلق ةشاشب

 ءادتقاو ديلقت وه ءالؤه لاعأ بلاغو .«هتلقف ًائيش نولوقي سانلا تعمس»

 ع انو ِةمُأ ع اباء دَ اإ :ىلاعت هلوق نم سانلا برقأ مهو «مهاثمأب

 ذإ هنإف «ثيداحألا نيب ةافانم الف ٍلئنيحو ۲١(. :فرخزلا) ا( تود مهرتكاَ

 لامك نإف ًالصأ بنذ ىلع ًارصم لاحلا هذه يف نكي مل «مات نيقيو صالخإب اهلق

 هبلق يف ىقبي ال ًاذإف «ءيش لك نم هيلإ بحأ هللا نوكي نأ بجوي هنيقيو هصالخإ



 مس ديمحلا زيزعااريسيت

 تناك نإو «رانلا ىلع مرحي يذلا وه اذهو هللا رمأ امل ةيهارك الو «هللا مرح امل ةدارإ

 «ةبحملا هذهو ءصالخإلا اذهو «ةبوتلا هذهو «ناهيإلا اذه نإف «كلذ لبق بونذ هل

 ىلع امملاق اذإف «راهنلاب ليللا ىحمُي امك ىحمُي الإ ًابنذ هل نوكرتي ال .نيقيلا اذهو

 الصأ بنذ ىلع ٌّرِصُم ريغ اذهف ءرغصألاو ربكألا كرشلا نم عناملا لامكلا هجو

 نود ربكألا كرشلا نم هب صلخ هجو ىلع اهاق نإو «رانلا ىلع مرحيو هل رفغيف

 نم ءيش اهمواقي ال ةنسحلا هذهف كلذ ضقاني اب اهدعب تأي ملو «رغصألا

 ءرانلا ىلع مرحيف «ةقاطبلا ثيدح يف امك «تانسحلا نازيم اهب حجريف «تائيسلا

 ىلع هتائيس تحجر نم فالخب اذهو «هبونذ ردقب ةنجلا يف هتجرد صقنت نكلو

 هللا الإ هلإ ال :لاق نإو «رانلا بجوتسي هنإف «كلذ ىلع ًارصم تامو هتانسح

 تائيسب كلذ دعب ىتأ لب «كلذ ىلع تمي مل هنكل ءربكألا كرشلا نم اهب صلخو

 بونذب ىتأ هنكل ًاصلخم ناك اهوق لاح يف هنإف .هديحوت ةنسح ىلع تحجر

 تقرحأ ىتح بونذلا ران تيوقو «هتفعضأف صالخإلاو ديحوتلا كلذ تنهوأ
 هتائيس ىلع ةحجار الإ نوكت ال هتانسح نإف «نقيتسملا صلخملا فالخب «كلذ

 ىلع فاخي امنإو «ةنجلا لخد كلذ ىلع تام نإف «ةئيس ىلع ًارصم نوكي الو
 عنام نيقيو صالخإب اهوقي الف «هناميإ فعضت ةحجار تائيسب يتأي نأ صلخملا

 ربكألا نم ملس نإف ءرغصألاو ربكألا كرشلا نم هيلع ىشخيو «تائيسلا عيمج نم
 حجريف كرشلا اذه ىلإ مضنت تائيس كلذ ىلإ فيضيف هرغصألا نم هعم يقب

 هلإ ال :لوق كلذب فعضيف «نيقيلاو نايإلا فعضت تائيسلا نإف «تائيسلا بناج

 نم وأ «مئانلا وأ يذاحلاك اهب ملكتملا ريصيف «بلقلا يف صالخإلا عنتميف «هللا الإ

 اهولوقي مل ءالؤهف «ةوالح الو معط قوذ ريغ نم نآرقلا نم ةيآب هتوص نسحي
 لب «نيقيلاو «قدصلا كلذ صقنت تائيسب اهدعب نوتأي لب «نيقيلاو قدصلا لامكب

 نم مهعنمت ةريثك تائيس مهو كلذ ىلع نوتوميو «قدصو نيقي ريغ نم اهنولوقي



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ملابس

 ءاهوق نع بلقلا اسقو ءاطوق ناسللا ىلع لقث بونذلا ترثك اذإو «ةنجلا لوخد

 ىلإ نأمطاو هريغ ركذب رشبتساو «نآرقلا عامس هيلع لقثو «حلاصلا لمعلا هركو

 اذه لثمف .قحلا لهأ ةطلاخم هركو «ةلفغلا لهأ ةطلاخمو ثفرلا ىلحتساو «لطابلا

 سیل :نسحلا لاق امك «هلمع قدصي ال ام هيفبو «هبلق يف سيل ام هناسلب لاق اهاق اذإ

 لاق نمف «لامعألا هتقدصو «بولقلا يف رقو ام نكلو «ينمتلاب الو يلحتلاب ناهيإلا

 .هنم لبقي مل ًارش لمعو ًاريخ لاق نمو «هنم لبق ًاريخ لمعو ًاريخ
 نكلو «ةالص الو مايص ةرثكب ركب وبأ مهقبس ام :ينزملا هللادبع نب ركب لاقو

 كلذ عم بستكا لب ءاهبجومب مقي ملو هللا الإ هلإ ال :لاق نمف «هبلق يف رقو ءيشب

 هقدص فاعضأ فاعضأ هبونذ نكل ءابب ًانقوم املوق يف ًاقداص ناكو «تائيسو ًابونذ

 هذه ىلع ءايشألا هذه تحجر «يلمعلا رغصألا كرشلا كلذ ىلإ فاضناو «هنيقيو

 ال هنإف مات قدصو نيقيب اهوقي نم فالخب «بونذلا ىلع ًارصم تامو «ةنسحلا

 نوكي وأ ءالصأ ةئيس ىلع ًارصم نوكي ال نأ امإ بونذلا ىلع ًارصم تومي
 دق اهلوقي نم رانلا نولخدي نيذلاو «هتانسح حجر هنيقيو هقدصل نمضتملا هديحوت

 نييفانملا نيماتلا نيقيلاو قدصلاب اهولوقي مل مهنأ امإ :نيطرشلا نيذه دحأ مهتاف

 تحجر تائيس كلذ دعب اوبستكاو اهولاق وأ «تائيسلا ناحجرل وأ «تانسحلل

 قدصب كلذ دعب اهولوقي مل مث «مهنيقيو «مهقدص كلذل فعض مث مهتانسح ىلع

 نم اوقف «مهمولق نم نيقيلاو قدصلا كلذ تفعضأ دق بونذلا نأل «مات نيقيو

 ىهتنا .مهتانسح ىلع مهتائيس حجرت لب تائيسلا وع ىلع ىوقي ال ءالؤه لثم

 ضايع يضاقلاو «يرذنملاو بجر نباو «ميقلا نباك هريغ هانعم ركذ دقو

 .مهريغو

 ضتقمو «رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا لوخدل ببس هللا الإ هلإ ال نأ هلصاحو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 دقف «هعناوم ءافتناو هطورش عاجتساب الإ هلمع لمعي ال يضتقملا نكلو «كلذل

 نسحلل ليق اذهطو .عنام دوجول وأ «هطورش نم طرش تاوفل هاضتقم هنع فلختي

 هللا الإ هلإ ال لاق نم :لاقف ءةنحلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم :نولوقي ًاسان نأ

 .ةنجلا لخد اهضرفو اهقح ىدأف

 «ىلب :لاق ؟ةنجلا حاتفم هللا الإ هلإ ال سيلأ هلأس نمل :هبنم نب بهو لاقو

 مل الإو كل حتف نانسأ هل حاتفمب تئج نإف «نانسأ هلو الإ حاتفم نم ام نكلو

 ءةلاصلا لامعألاو ناميإلا ىلع ةنجلا لوخد بتر هللا نأ كلذ ىلع لديو .حتفي

 هللا لوسر اي لاق ًالجر نأ ,بويأ يبأ نع «نيحيحصلا» يف اك اي يبنلا كلذكو

 تالصلا ميقتو ائيش هب كرشت الو هللا دبعت» :لاقف «ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ

 .«(محرلا لصتو «ةاكزلا يتؤتو

 طرتشاف «هعيابأل كَم يبنلا تيتأ :لاق ةيصاصخلا نب رشب نع «دنسملا» يفو

 يتوأ نأو «ةالصلا ميقأ نأو ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال ةداهش نع

 هللا ليبس يف دهاجأ نأو «ناضمر موصأ نأو «مالسإلا ةجح جحأ نأو «ةاكزلا

 لوسر ضبقف ءةقدصلاو داهحلا امههقيطأ ام هللاوف نيتنثلا امأ ؛هللا لوسر اي :تلقف

 اي تلق .ًأذإ ةنجلا لخدت مبف ءةقدص الو داهج الف» :لاقو اهكرح مث هدي اي هللا

 .نهلك نهيلع كعيابأ هللا لوسر

 «ديحوتلا لوصح عم ةنجلا لوخد يف طرش ةقدصلاو داهجلا نأ ثيدحلا يفف
 .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو .مايصلاو «جحلاو «ةالصلاو

 «داقتعا ريغ نم قطنلا ناميإلا يف يفكي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ينو

 الإ عفني ال لمعلا نأ هيفو «لماكلا ديحوتلا لهأ ىلع رانلا ميرحت هيفو «سكعلابو

 .ىلاعت هلل ًاصلاخ ناك اذإ
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 4 سى + ,ORL 2 ه4
 الو «ةفك يف عبسلا نوضزألاو «يريع

 مس هنن“ رس 1 صا 22 و و

 .[ةححصو مكاحلاو َنابح نبا هاَوَر] .«هللا

 «يجرزخلا يراصنألا ديبع نب نانس نب كلام نب دعس همسا :ديعس وبأ

 ءاهدعب ام دهش مث «دحأب ديعس وبأ رغصتسا «كلذك ًاضيأ هوبأو «ليلج يباحص

 .نيعبسو عبرأ :ليقو .نيتسو عبرأ وأ ثالث ةنس ةنيدملاب تام

 وه لب ليقو .كركذأ انأ يأ ءفوذحم أدتبم ربخ عفرلاب وه .(كركذأ» :هلوق

 هب لسوتأ يأ .كوعدأو هب كدمحأو كيلع ينثأ يأ «هيلع فوطعم كوعدأو ءةفص

 .كتوعد اذإ كيلإ
 رصتقي الو ءاهلك اهوقي اهب ركاذلا نأ هيف .(هللا الإ هلإ ال :ىسوم اي لق» :هلوق

 ةالغ هلوقي اك وه ًاضيأ لوقي الو ءةفوصتملا لاهج هلعفي اى ةلالجلا ظفل ىلع

 فنص دقو .ةلالضو ةعدب كلذ نإف ءوه اي :اولاق ءاعدلا اودارأ اذإف مهاهج

 .«وها» باتك هايس ًاباتك يبرع نبا فنصو «نيتلأسملا يف مهلاهج

 عمجلاب نولوقي .فنصملا طخب تبث اذكه :«اذه نولوقي كدابع لك» :هلوق

 انعم نود اهظفلل ةاعارم دارفإلاب لوقي لوصألا يف يذلاو «لك ىنعمل ةاعارم

 هركذ يذلا ظفللا اذهب ثيدحلا اذه ورمع نب هللادبع نع دمحأ مامإلا ىور دق نكل

 .هنم لوطأ فنصملا

 نولوقي كدابع لك» :هلوق دعب «ةنسلا حرشاو مكاحلاو «يئاسنلا ننس ينو

 نم نإف كدابع مومع نيب نم ءيشلا كلذب :يأ هب ينصخت نأ ديرأ (نإو ««اذه



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 تناك اذإ امك «هریغ نود هب صتخي ءيشب الإ ًاديدش ًاحرف حرفي ال نأ ناسنإلا عبط

 ام نأ ةدرطملا هتنسو هللا ةمحر نم نأ عم «هريغ دنع ةدوجوم تسيل ةرهوج هدنع

 كلذ وحنو ءاملاو «حلملاو ربلاك ءًادوجو رثكأ ناك «ةرورضلاو ةجاحلا هيلإ تدتشا

 الإ هلإ ال ىلإ ةرورضلا نم هلك ملاعلاب لب سانلاب ناك الو «ؤلؤللاو توقايلا نود

 ٌةلوصح اهرسيأو ءادوجو راكذألا رثكأ ناك هقوف ةرورضلا يف ةياهن ال ام هللا

 تاوعدلاو ةبيرغلا ءاسألا ىلإ اهنع نولدعي لاهجلاو ماوعلاو «ىنعم اهمظعأو

 اهعدتبا يتلا داروألاو بازحألاك ةنسلاو باتكلا يف اه لصأ ال يتلا ةعدتبملا

 .ةفوصتنملا ةلهج

 نأ ول يأ «تاوامسلا ىلع فطع بصنلاب وه :«يريغ نهرماعو» :هلوق

 اوعضو نهيف نمو عبسلا نيضرألاو هللا ريغ رامعلا نم نهيف نمو عبسلا تاوامسلا

 .هللا الإ هلإ ال نهب تلام ءىرخأللا ةفكلا يف هللا الإ هلإ الو «نازيملا ةفك يف

 ًاحون نأ لب يبنلا نع ءورمع نب هللادبع نع دمحأ مامإلا ىورو

 عبسلا تاوامسلا نإف « هللا الإ هلإ ال :ب كرمآ» :هتوم دنع هنبال لاق -مالسلا هيلع-

 الإ هلإ ال نهب تحجر ةفك يف هللا الإ هلإ الو «ةفك يف تعضو ول عبسلا نيضرآلاو

 الإ هلإ ال نهتمصق ةمهبم ةقلح نك عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا نأ ولو «هللا

 .تاوامسلا قوف ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد هيفو .«هللا

 مهضعب :لاق .نازيملا ةفك نم ءافلا ديدشتو فاكلا رسكب :ةفك يف» :هلوق

 .ريدتسم لكل قلطيو

 هيلع تلمتشا امل كلذو «نهيلع تحجر :يأ :«هللا الإ هلإ ال نهب تلام» :هلوق

 اهاق نمف «نيدلا سأرو «ةلملا ساسأو «لامعألا لضفأ وه يذلا هللا ديحوت نم

 ال نيذلا نم وهف كلذ ىلع ماقتساو ءاهمزاولو اهاضتقمب لمعو «نيقيو صالخإب
 ها ودل ساس ع1 2م > 7 هل .

 مث هلأ اير اولاق يذلا ناله :ىلاعت لاق اک «نونزحي مه الو ,مهيلع فوخ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت لهاا )

 ىلا هَل اورو اوهر الو افا الآ ةكركملا مهي لرسم ومما و د هه

 اًماَهِف ْمُكَلَو َةَرِحَآْلا ينو اَدلاوويَحْلا يف َمُكْوآَيوأ ن 7 توُدَصْو رشک
 :تلصن» 4© یہ روع نم کز © َتوْعَكَت ام اهب کلو مک شنا یھ

(TY 

 نبا هللادبع ثيدح يف اى ءركذلا لضفأ هللا الإ هلإ ال نأ ىلع لدي ثيدحلاو

 ال يلبق نم نويبنلاو انآ تلق ام ريخو «ةفرع موي ءاعد ءاعدلا ريخ» :ًاعوفرم ورمع

 هاور] «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم لجرب حاصي» :ًاعوفرم ًاضيأ هنعو .[يذمرتلاو دمحأ

 :لاقي مث ءرصبلا دم هنم لجس لك ًالجس نوعستو ةعست هل رشنيف «ةمايقلا موي

 لجرلا باهيف ؟ةنسح وأ رذع كلأ :لاقيف «بر اي ال :لوقيف ؟ًائيش اذه نم ركنتأ

 هل جرخيف «كيلع ملظ ال هنو ,”تانسح اندنع كل نإ ىلب :لاقيف !ال لوقيف

 .بر اي :لوقيف هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :اهيف ةقاطب
 ؛ةفك يف تالجسلا عضوتف «ملظت ال كنإ :لاقيف تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام

 ءهنسحو يذمرتلا هاور] «ةقاطبلا تلقثو .ءتالجسلا تشاطف ءةفك يف ةقاطبلاو

 يف يبهذلا لاقو ءملسم طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلاو نابح نباو «يئاسنلاو

 .[ حيحص :«هصيخلت»

 لضافتب لضافتت امنإو ءاهددعو اهروصب لضافتت ال لامعألاف :ميقلا نبا لاق

 ءامسلا نيب اك لضافتلا نم امهنيبو «ةدحاو لمعلا ةروص نوكتف «بولقلا يف ام

 نوعستو ةعست اهلباقيو «هفك يف عضوت يتلا ةقاطبلا ثيدح لمأت :لاق ءضرألاو

 .بذعي الف «تالجسلا شيطتو «ةقاطبلا لقثتف ءرصبلا دم اهنم لجس لك «ًالجس

 .هبونذب رانلا لخدي مهنم ريثكو «ةقاطبلا هذه هل دحوم لك نأ مولعمو

 .دارفإلاب «ةنسح» يذمرتلا يف (1)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هل ثحتف الإ طق ًاصلخ هللا الإ هلإ ال :دبع لاق ام» :ًاعوفرم ةريره يبأ نعو

 .هنسحو يذمرتلا هاور «رئابكلا بنتجا ام شرعلا ىلإ يضفت ىتح ءامسلا باوبأ
 .ملسم طرش ىلع :لاقو مكاحلاو «يئاسنلاو

 .«مكاحلاو «نابح نبا هاور» :هلوق

 نبا دمحأ نبا -ةدحوملا ديدشتو ةلمهملا رسكب- نابح نب دمحم همسا نابح نبا

 ,«خيراتلا»و ء«حيحصلا» ك فيناصتلا بحاص ظفاحلا يتسبلا متاح وبأ نابح

 ءهقفلا يف ملعلا ةيعوأ نم ناك :مكاحلا لاق «كلذ ريغو «تاقثلا»و ء«ءافعضلا»و

 نيسمخو عبرأ ةنس تام «لاجرلا ءالقع نمو .ظعولاو «ثيدحلاو «ةغللاو

 .ةلمهملاب تسب ةنيدمب ةئمثالثو

 هللادبع وبأ يروباسينلا يبضلا دمحم نب هللادبع نب دمحم همساف مكاحلا امأو

 فنصو «ةئمثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس دلو «عيبلا نباب فرعيو ءظفاحلا

 سمح ةنس تام ءامهريغو ««روباسين خيرات»و «(كردتسملا» ك فيناصتلا
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 .ةئمعبرأو

2 122 2 



 ديمحلا زيزعاا ريسيت سمات«

 اس وتس شا
 هللا لاق :ُلوقَي : 34 هلا لور توس :ِسّنَأ نع َُنَسَحَو يذمرللو :لاق

 رشت ال يبقَ مٿ اه ٍضْرَألا ٍباَرِْي يأ ول مآ نبا اب :ّلاعَت

 .(ًةَرِفْغَم اًبماَّرَقِب كنا

 نب ىسوم نبا -ةلمهملا حتفب- ةروس نب ىسيع نب دمحم همسا :يذمرتلا
 ريرض ناك «ظافحلا ةمئألا دحأو عماجلا بحاص ىسيع وبأ يملسلا كاحضلا

 .ه۲۷۹ ةنس تامو «قلخو يراخبلاو دانهو ةبيتق نع ىور «رصبلا

 رشع همدخ ايب مداخ ءيجرزخلا يراصنألا رضنلا نب كلام نبا وه سنأو
 ةنس تامو «ةنجلا هلخدأو هدلوو هلام رثكأ مهللا» :لاقف ةي يبنلا هل اعدو «نينس

 هاور ثيدح نم ةعطق ثيدحلاو ةئملا زواج دقو .نيعستو ثالث :ليقو نيتنثا

 هللادبع نب ركب تعمس «ديبع نب ديعس انثدح :دئاف نب ريثك قيرط نم يذمرتلا

 هللا لاق» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق كلام نب سنأ انثدح :لوقي ينزملا
 «يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدآ نبا اي ىلاعت

 ول مدآ نبا اي .كل ترفغ ينترفغتسا مث ءامسلا نانع كبونذ تغلب ول مدآ نبا اي

 .ثيدحلا (... ضرألا بارقب ينتيتأ

 .هب سأب ال هدانسإو :بجر نبا لات

 :ينطقرادلا لاقو ««تاقثلا» يف نابح نبا هركذ :ُّىئ اها وه «ديبع نب ديعسو

 .ًاعوفرم ديبع نب ديعس نع هدئاف نب ريثك درفت

 ديعس نع هاورف «مشاه ينب ىلوم ديعس وبأ هعفر ىلع هعباتو :بجر نبا لاق

 هجرخأو «هانعمب رذ يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا هاور دقو ءًاعوفرم ديبع نبا

 نع رذ يبا ثيدح نم ملسم یورو .ِةِِلَك يبنلا نع سابع نبا ثيدح نم يناربطلا

 :هيفو .ثيدحلا «ًاعارذ هنم تبرقت ًاربش ينم برقت نم :هللا لوقي» :لاق يب يبنلا



 (ں کس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .«ةرفغم اهبارقب هتيقل ًائيش يب كرشي ال ءةئيطخ ضرألا بارقب ينيقل نمو»
 ءاهرسكب ليقو «فاقلا مضب .ضرألا بارق «ضرألا بارقب ينتيتأ ول» :هلوق

 .اهؤلم براقي ام وأ اهؤلم وهو رهشأ مضلاو
 «ةرفغملا لوصحب دعولا يف ليقث طرش :«ًائيش يب كرشت ال ينتيقل مث» :هلوق

 نم الإ كلذ نم ملسي الو «هريبكو «هريغص «هليلقو هريثك كرشلا نم ةمالسلا وهو

 لإ © نوب او لام عقال مو :ىلاعت لاق امك .ميلسلا بلقلا وه كلذو هللا هملس

 ۸۸-۸٩۹(. :ءارعشلا) 0 ٍمِيِلَسِ مش َقَأْنَم

 اهبارقب هللا هيقل اياطخ ضرألا بارقب ديحوتلا عم ءاج نم :بجر نبا لاق

 «هبونذب هذخأ ءاش نإو هل رفغ ءاش نإف «لجو زع هللا ةئيشم عم اذه نكل «ةرفغم

 ديحوت لمك نإف «ةنحجلا لخدي مث اهنم جرخي لب «رانلا يف دلخي ال نأ هتبقاع ناك مث

 هبلقب وأ «هحراوجو هناسلو هبلقب هطورشب ماقو «هيف ىلاعت هلل هصالخإو ءدبعلا

 لوخد نم هعنمو اهلك بونذلا نم فلس ام ةرفغم كلذ بجوأ توملا دنع هناسلو

 هللا ىوس ام لك هنم تجرخأ «هبلق ديحوتلا ةملكب ققحت نمف «'''ةيلكلاب رانلا

 اهلك هاياطخو هبونذ قرح ٍئتيحو «ًالكوتو ةيشخو ةباهمو ًالالجإو ًاريظعتو ةبح

 وه ديحوتلا اذه نإف .تانسح ""اهتبلق ابرو ءرحبلا دبز لثم تناك ولو

 اهبلقل اياطخلاو بونذلا لابج ىلع ةرذ هنم عضو ولف «مظعألا ””ريسكإلا
 .تانسح

 .بونذلا نم فلس امع ةبوت الإ نوكي ال كلذ نأل )١(

 لمعلاو ناهيإلاب ةبوتلا عبتأ اذإف ًابئات الإ نوكي ال هنإف هبلق ديحوتلا ةملكب ققحت نمف يأ (۲)
 اًحيصالَسح َلِيَعَو ماو بان نالا :ناقرفلا ةيآ يف مك «تانسح تائيسلا تبلُق حلاصلا

 .4 سكس ماسلا لیوا
 .نايعأ ىلإ نايعأ نم ءيشلا بلقي يذلا وه (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سبي لابو

 تبجو امهنم صلخ نمف ءرغصأو «ربكأ :ناعون كرشلا :مالسإلا خيش لاقو
 هل لصحو ربكألا نم صلخ نمو «رانلا هل تبجو ربكألا ىلع تام نمو «ةنجلا هل

 تانسحلا كلت نإف «ةنجلا لخد '"'هبونذ ىلع ةحجار تانسح عم رغصألا ضعب

 رثك نكلو «ربكألا نم صلخ نمو ءرغصألا كرشلا نم ريسي عم ريثك ديحوت
 ربكأ ناك اذإ دبعلا هب ذخاؤي كرشلاف «رانلا لخد هتائيس هب تحجر ىتح رغصألا

 .هب ذخاؤي ال ريثكلا صالخإلا بناج يف ليلقلا رغصألاو ءرغصأ ًاريثك ناك وأ

 «هتحرو هدوجو هللا مرك ةعسو «ديحوتلا باوث ةرثك ثيداحألا هذه ينو

 هنإف ديحوتلا ىلع تام دقو اياطخ ضرألا ءلمب هاتأ ول دبعلا نأ هدابع دعو ثيح

 ملسملا نورفكي نيذلا جراوخلا ىلع درلاو «هبونذ عست يتلا ةعساولا ةرفغملاب هلباقي

 «قسافلا ةلزنم يهو «نيتلزنملا نيب ةلزنملاب نولوقي نيذلا ةلزتعملا ىلعو «بونذلاب
 ةنسلا لهأ لوق كلذ يف باوصلاو رانلا يف دلخيو رفاك الو نمؤمب سيل :نولوقيف

 وه :لاقي لب «قالطإلا ىلع هاطعي الو «قالطإلا ىلع ناهيإلا مسا هنع بلسي ال هنأ

 اذه ىلعو «هتريبكب قساف هنايإب نمؤم وأ «صاع نمؤم وأ ناهيإلا صقان نمؤم
 .ةمألا فلس عامجإو ةنسلاو باتكلا لدي

 نيبو هنيب تعمج اذإ كنإف ةدابع ثيدح يف يتاوللا سمخلا لمأت :فنصملا لاقو

 نأ هيفو نيرورغملا أطخ نيبتو «هللا الإ هلإ ال لوق ىنعم كل نيبت ؛نابتع ثيدح

 اهناحجرل هيبنتلا هيفو «"”هللا الإ هلإ ال لوق ىنعم ىلع هيبنتلل نوجاتحي ءايبنألا

 ثيدح تفرع اذإ كنأ هيفو . .هنازيم فخ اهوقي نم اريثك نأ عم تاقولخملا عيمجب

 الإ هلإ ال لاق نم رانلا ىلع مرح هللا نإ» :نابتع ثيدح يف هلوق نأ تفرع ا

 .ًاصخلم ىهتنا .ناسللاب اهوق سيل «كرشلا كرت هنأ (هللا هجو كلذب يغتبي هللا

 .ةيآلا .405)) يروم تلك م َّمَأَق # :ىلاعت هلوقل (۱)
 .«اذه نولوقي كدابع لك» :لاق -مالسلا هيلع- ىسوم نأل (۲)
 .«ضرألا بارقب ىنتيتأ ول» :انعم يذلا اذه (۳)



 يلج رج
 سس وردو نيد ےک ےک

 مس ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم

 .[104 :نونمؤملا] 2(4) توئرشجال يريم نلوم :َلاَقو

 : عتيل
 مايقلاو «هتقيقح ىلع عالطالاو «هتفرعم وه ديحوتلا قيقحتو .باذع الو :يأ

 ةبانإو ءآفوخو ةبحم هللا ىلإ حورلا باذجنا وه كلذ ةقيقحو ءًالمعو الع هب
 يف نوكي الف ةلمجلابو .ةدابعو يظعتو «ةبيهو ًالالجإو ًاصالخإو ًءاعدو ًالكوتو

 ال ةقيقح وه كلذو هللا رمأ امل ةهارك الو هللا مرح امل ةدارإ الو «هللا ريغل ءيش هبلق

 .دوبعملا هولأملا وه هلإلا نإف هللا الإ هلإ

 :ميقلا نبا لاق ام نسحأ امو

 ناميإلاو قحلا ليبس ينعأ دحاو يف" ادحاو نك ''”دحاولف

 نيعبسلا نم وهف هجولا اذه ىلع ا ماق نمف «نيتداهشلا ةقيقح وه كلذو

 .باذع الو باسح الب ةئجلا نولخدي نيذلا ًافلأ

 نم كي راو امين هني انا هَ 4 تاک ریه ر :ىلاعت لاقو» :هلوق

 فصو ىللاعت هللا نأ ةهج نم ةجرتلل ةيآلا ےس 1 :لحنلا) 4( َنيِكِرتمْل

 .ىلاعتو هناحبس هللا وهو )١(
 .هريغل كيفو هلل كيف «بلقلا تشم ريغ ًاعمتجم يأ (؟)

 .ناهيإلاو قحلا ليبسب هرسف ()



mmm 0ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 تاجرد ىلعأ يه يتلا ةليلجلا تافصلا هذهب ةيآلا هذه يف مالسلا هيلع ميهاربإ

 كرتو ءرماوألا عابتاب ةيدوبعلا قيقحتو «ديحوتلا يف هعابتا يف ًابيغرت «ديحوتلا قيقحت
 اهلخدي اك باذع الو باسح ريغب ةنحلا لخدي هنإف كلذ يف هعبتا نمف «يهاونلا

 .-مالسلا هيلع- ميهاربإ

 .هب ىدتقي امامإو «ريخلل العم امامإو ةودق يأ «ةمأ ناك هنأ :ىلوألا

 نيقيلاو ربصلا ماقم هليمكتل الإ كلذك ناك امو .دوعسم نبا نع هانعم يور
 ل ر و ر 2سر رم

 توده َهَّسْيأ مهمو :ىلاعت لاق اك .نيدلا يف ةمامإلا لانث اب نيذللا

 لاق اك هتعاطو هتدابع ىلع ًائاد ءًاعيطم ًاعشاخ يأ هلل ًاتناق ناك هنأ :ةيناثلا

 وأ هعوكر وأ همايق لاط اذإ يلصملاو .ةعاطلا ماود :ةغللا يف تونقلا :مالسإلا خيش

 اًمِياَفَو اَدِحاَس لا ءآَناَء تي َوْهَنَّمَأ # :ىلاعت لاق .هلك كلذ يف تناق رهف هدوجس

 .مايقلاو دوجسلا لاح يف ًاتناق هلعجف ٩(. :رمزلا) © وير َةَمَ جرو ةرخألا ردح
 .ىهتنا 35

 :ًايناثو «ًالمعو ً(لع ًالوأ هسفن يف ةيدوبعلا قيقحتب نيتفصلا نيتاه يف هفصوف

 نا ىف تسول يف لمم لپ یی ناکامو ااو امن رع

 َلِجَحَو هلأ َلِإ اكد ٌنَسَحَأ نَمَو# :ىلاعت لاق امك كلذ ىلع ةماقتسالاب

 لمعلاو ملعلا تنمضتف .(۳۳ :تلصف) O َنيِمْلَسُمْلا نم ىنَنِإ لاق اًحِلَص

3 
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 اوريص امل انرَمأي توده َةَّمِبأ منم اَنْلَعَح
 و #9 :يهو ةدجسلا ةيآب داهشتسالا باوصلا )١( ی

 نيدلا يف ةمامإلا نأ ديفت ةدجسلا ةيآ نأل ءايبنألا ةيآ تسيلو 4581) َنوُحِقون انياب اوناكحو

 قدصلاو ملعلا يف نيقيلاو لمعلاو ةعاطلا يف ربصلاف .نيقيلاو ربصلا نيرمألا نيذهب لصحت

 نأ ديفت اهنإف ءايبنألا ةيآ فالخب قدصو نيقيو ةريصبو ملع نع ةعاطلاو لمعلا نوكيف

 .نيقيلاو ربصلاب نيمامإ اراص بوقعيو قاحسإ



 .ةوعدلاو ةماقتسالاو

 اك كرشلا نع ًادصق ًافرحنم ًالئام يأ «ليملا فنحلاو ؛ًافينح ناك هنأ :ةثلاثلا

 اًقيِنَح ضْنأْلاو توكسلا رم ىل یهو تَه نت :هنع ةياكح ىلاعت لاق

 نيتلل هجو َمَقَأَك :ىلاعت لاقو «(۷۹ :ماعنألا) 40 تيكرشمْلا تی م اأ امو

 يملا كيرلا كلل لذ هلآ قلل لد ال ع َساّنلار طف ی یل هللا ٌتَرظِف اًنيِنَح

 .(۳۰ :مورلا) 5(4) کال سالا سك کیلو

 كرشلا بئاوش نم صلاخ دحوم وه :يأ «نيك رشم لا نم ناك ام هنأ :ةعبارلا

 نإو كرش هيلإ بسني ال ثيحب «يفنلا هوجو غلبأ ىلع كرشلا هنع َىِفنف ءًاقلطم
 لاقو .-مالسلا هيلع- ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ مهمعز يف شيرق رافكل ًابيذكت لق

 كلاس شحوتسي الئل  ٌدّمَأ تاك يها نإ ]ل :ةيآلا هذه ىلع مالكلا يف فنصملا

 4 ايل «نيفرتملا راجتلل الو كولملل ال 4 ر اتناقإ# «نيكلاسلا ةلق نم قيرطلا

 408 تيكرتملا نم كي رو «نينوتفملا ءاملعلا لعفك ءًالامش الو ًانيمي ليمي ال
 .نيملسملا نم هنأ معزو مهداوس رثك نمل ًافالخ

 ىلع ىندألاب هبني هنكل «ةيآلا هذه ريسفت يف ليق ام نسحأ نم وهو :تلق

 يف هدحو درفنملا وهو «ةيآلا ىنعم ضعب ىلع هيبنت «شحوتسي الئل :هلوقو «ىلعألا

 4 ٌدَمَأ تاک ریه َّنإ :هلوق يف سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور دقو ءريخلا
 لاق كلذلف «هريغ مالسإلا ىلع دحأ هموق نم هنامز يف نكي ملو «مالسإلا ىلع ناك

 .مدقتملا دوعسم نبا مالك نيبو هنيب ينانت الو  ِه ان هَّمَأ راك هللا

 ةيآلا ةبسانم ((0۹ :نونمؤملا) 0 )ا ترکرش ال م يره داوو :لاقو» :هلوق

 «تافصب تانجلا ىلإ نيقباسلا نينمؤملا فصو ىلاعت هللا نأ ةهج نم ةمجرتلل
 نم تقو يف كرشلا نم ًائيش :يأ .نوكرشي ال مهبرب مهأب مهيلع ءانثلا اهمظعأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م _ دعو

 ناك الو ءًاقلطم كرشلا كرتب الإ دجوي ال ًاقلطم عفانلا ناهيإلا نإف «تاقوألا

 كلذ مهنع ىفن «يفخ وأ يلج كرش نم هناميإ يف حدقي ام هل ضرعي دق نمؤملا

 لخدو «ةراجتلا مظعأب زافو «ةياهنلا ديحوتلا قيقحت نم غلب دقف كلذك ناك نمو

 .باذع الو باسح الب ةنحلا

 ريغ هعم نودبعي ال :يأ .2(4) تفرش ال مي ميل او # :ريثك نبا لاق

 هنأو دلو الو ةبحاص ذختي مل ءدمص دح أ هللا ال ال هنأ نوملعيو هنودحوي لب

 .هل ريظن ال
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 ا رس ل ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 :ٌلاَقف رّبج نب كيعس ديِعَس دنع تنك١ :َلاَق نم ٌرلادبَع نب ِنيَصُح نَع :لاق

 كَ 1 ْنِإ ام تل من نأ :ٌتلَقَف ؟َةَح رابلا قنا يذلا بكوكلا یا مُک

 كلَ ام :لاَك .تيقترا :ُتلُق ؟َتعَبَص ا :َلاَق ُتْغِدُل ىَّنِكلَو ةَالَص يف

 ُتلُق ؟يبعشلا مُكَكَّذَح اَمَو :َلاَك «َيبْعَشلا ُهانئَّدَح *يدح :ُتلق ؟َكِلَّذ َلَع

 دق :َلاَقَق .ةم وأ نيَع نم الإ ةَيقُرَأل :َلاَ هنأ ؛بْيَصحلا نبا ديرب نع اتد
lr ّنَسِحْأ َعِمَس ام ىلإ ىّهَتنا ْنَم. 

 مآل لع ْتَضرُعا : لاق هنأ ه6 يتلا نع ساب نبا اح نِكَلَو

 ُهَعَم َسِيَلَو َّيِبَبلاَو ِنالُجَّرلاَو لولا ُهَعَمَو َّيَّنلاَو مولا ُهَعَمَو ا تيار ىو
 رع

 وُ ىَسوُم اذ : يل َليِقَق يما م 0 عنز ذإ هذَع
 و 2
 ف ثرطتت

— 2 

 :مُهُطعَب و . اک هلل ذا لوس ادم يل ال مشب لَك كورا

 ءايشأ اوركّذو ايش هللاب اوُكرشُي مّ ؛مآلسإلا يف اوُدِلَو نيذلا ملت

 لَو َنوَقهْسَي ال َنيِذّلا ۾ مهلا : :َلاَقَق ورخ كي هلل هللا ٌلوُسَر مهِيَلَع َجَرَخَف ٍََِ

 .(َنوُلّكَوَتَي مد َلَعَو نوُبطَتَيالَو لووك

 :َلاَق .مهنم ينجب ن نأ هللا | عدا هللا لوسر اي :َلاَقَف .ٍنَصْخ نب شاك ماف

 :َلاَقَت .مهنم ىنلَعَت نأ هللا | عدا :َلاَقَق ٠ َرَخآ َلُجَر ماق ت .(مهنم َّتنأ١

 .(ةَضاّكع ام كبس

 ًارصتخم يراخبلا هاور دقو «وزعم ريغ ثيدحلا اذه فنصملا دروأ اذكه



 ديمحلا زيزعلا ريسيت لم-م-مخااسابلاو

 نب نيصح نع» :هلوق.يئاسنلاو يذمرتلاو «هل ظفللاو ملسمو ًالوطمو

 ةنس تام ؛رخآلا يف هظفح ريغت ءةقث ءيفوكلا ليذهلا وبأ يملسلا وه :«نمحر لادبع

 .ةنس نوعستو ثالث هلو «ةئمو نيثالثو تس

 نع هتياور «سابع نبا باحصأ ةلج نم هيقفلا مامإلا وه ريبج نب ديعسو
 ةنس جاجحلا يدي نيب لتق ءدسأ ينبل ىلوم يفوك وهو «ةلسرم ىسوم يبأو «ةشئاع

 .نيسمخلا لمكي مو ءنيعستو س

 برقأ يه ةحرابلاو طقس يأ «ةمجعملا داضلاو فاقلاب وه :«ضقنا» :هلوق

 لاوزلا دعبو «ةليللا تيأر :لاوزلا لبق لاقي :بلعث سابعلا وبأ لاق .تضم ةليل

 .لاز اذإ حرب نم ةقتشم يهو .هريغ لاق اذكهو .'''ةحرابلا تيأر

 نورضاحلا نظي نأ فاخ «نيصح وه لئاقلا :«ةالص يف نكأ مل ينإ امأ» :هلوق

 يلصي هنأو ةدابعلا ماهإ هسفن نع يفني نأ دارأف «يلصي هنأل الإ مجنلا ىأر ام هنأ

 ىلع مهصرحو حلاصلا فلسلا لضف ىلع لدي اذهو «كلذ لعف نكي مل هنأ عم

 مهويل تلعفو ٌتلعف :لوقي نم فالخب ءايرلا نع مهداعتبا ةدشو ءصالخإلا

 نيب اهب يشمي هدي يف اهذخأ وأ «هقنع يف ةحّبسلا قلع ابرو «ءايلوألا نم هنأ رامغألا

 نب دمحم مامإلا لاق دقو .زرخلا نم اهيف ام ددع حبسي هنأ سانلل ًامالعإ سانلا

 نبا زم :لاق مارب نب تلصلا نع «مزاح نب ريرج نع .دسأ انثدح :حاضو

 هلجرب هبرضف ىصحب حبسي لجرب ّرم مث ؛اهاقلأو هعطقف هب حبست '''ةأرماب دوعسم
 ! كك دمحم باحصأ متبلغ دقل :وأ ءال ةعدبب متتج دقل :لاق مث

 :َلاَق ٍبَدْنُج نب َةَرْمَس ْنَع :حيحصلا ثيدحلا يف امك ليلق وهو لاوزلا لبق ةحرابلا لاقي دقو (1)

 ,«؟يْوُر حربا ُمُكَنِمٌدَحَأ یر له" : َلَقَ وهج ْمهَْلَع بأ حبلا لص اديك يتلا ناگ

 يف يراخبلا يف ثيدحلا «... «يڍيب ادَحَأَ نات ِنيلُجَر هللا تبار ينِكْلا :َلاَق ل :اَنْلُ

 .ايؤرلا باتك ملسمو «ريبعتلا باتك

 .حيبست اهعم (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 يأ «هلعاف مسي امل ينبم هيناث رسكو هلوأ مضب وه «تغدل ينكلو» :هلوق

 .اهوحن وأ برقع هتغدل

 .ينيقري نم تبلط يأ «تيقرتسا» :ملسم ظفل «تيقترا تلق" :هلوق

 .بهذملا ةحص ىلع ةجحلا بلط هيف «؟كلذ ىلع هلم امف» :هلوق

 «يبعشلا هانثدح ثيدح هيلع ينلمح يأ «يبعشلا هانثدح ثيدح» :هلوق

 ةفالخ يف دلو .يبعشلا -ميملا نوكسب- "”ينادْملا "'”ليبحرش نب رماع همساو

 .ةئمو ثالث ةنس تام «مهئاقفو مهظافحو نيعباتلا تاقث نم وهو رمع

 مضب- بيصحلا نب ةدرب ريغصت -هيناث حتفو هلوأ مضب- «ةديرب نع :هلوق

 ءريهش يباحص «يملسألا ثراحلا نب هللادبع نبا -نيتلمهملا داصلا حتفو ءاحلا

 .دعس نبا هلاق .نيتسو ثالث ةنس تام

 دمحأ هاور دقو ءافوقوم انه يور اذكه «ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال» :هلوق

 هب نيصح نب نارمع نع يذمرتلاو دوادوبأو .دمحأ هاورو ءاعوفرم هنع هجام نباو

 «هنيعب هريغ نئاعلا ةباصإ يه نيعلاو .تاقث دمحأ لاجر :يمثيملا لاق .ًاعوفرم

 .اههبشو برقعلا مس - ميلا فيفختو ةلمهملا مضب- ةمحلاو

 «"ةمحلاو نيعلا ةيقر نم ىلوأ وأ ىفشأ ةيقر ال ثيدحلا ىنعمو :يباطخلا لاق

 .يقرو هيي يبنلا ىقر دقو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىقرلاب قلعتي ام يتأيسو :تلق

 .ليحارش نبا :باوصلا )١(

 .ناسارخ يف دلب ناذم# ىلإ ةبسن ميلا حتفو لاذلاب يناذمملاو ءناطحق نم نطب ةليبق لادلاب ينادمحلاو (۲)

 اهريغ يف ةيقرلا تناك نإو ةمحلاو نيعلا ةيقر نم ىفشأو ىلوأ ةيقر ال يأ صاح انه رصحلاف (۳)

 :ةثالث طورش اهل نكلو يقو ةي يبنلا ىقر امك - زئاج

 :ثلاثلاو ءًاعرش زئاج نوكي نأب روذحم كلذ يف نوكي ال نأ :يناثلاو ءيبرع ناسلب نوكت نأ :اهدحأ

 .اهتاذب ةيقرلا ريثأتب ال هللا ديب ءافشلاو ببس اهغأ دقتعي نأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ملعلا نم هغلب اب ذخأ نم يأ :«عمس ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق» :هلوق

 نم فالخب «ملعلا نم هغلب اب لمعو «بجو ام ىدأ هنأل ؛نسحأ دقف هب لمعو

 نسحو فلسلا ملع ةليضف هيفو .مثآ ءيسم هنإف ملعي ايب لمعي ال وأ لهجب لمعي

 ًاعورشم ناك نإ ءيشب ذخأ نم مهداشرإو «ملعلا غيلبت يف مهفطلتو مهيدهو مهبدأ

 الو «نسحأ دقف هلوسر نعو هللا نع هغلب |مب لمع نم نأو «هنم لضفأ وه ام ىلإ
 .مهريغ وأ '''بهاذملا لهأ مالك ةفرعم ىلع هب لمعلا فقوتي

 بلطملادبع نب سابع نب هللادبع وه :«سابع نبا انثدح نكلو» :هلوق
 هملعو نيدلا يف هقف مهللا» :لاقف يب يبنلا هل اعد يَ يبنلا مع نبا ءيمشاهلا

 هدحأ انم هرشع ام اننانسأ سابع نبا كردأ ول :رمع لاق .كلذك ناكف '”«ليوأتلا

 .نيتسو ناث ةنس فئاطلاب تام «ملعلا يف هرشع غلب ام يأ

 «عمس ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق» :هلوقل «فلسلا ملع قمع هيف :فنصملا لاق

 . “يناثلا فلاخي ال "لوألا ثيدحلا نأ ملف «اذكو اذك نكلو

 نب رثبع ةياور نم يئاسنلاو يذمرتلا ةياور ينو .«ممألا لع تضرع» :هلوق

 يرسأ امل» :هظفلو «ءءارسإلا ةليل ناك كلذ نأ نمحرلادبع نب نيصح نع «مساقلا

 .«دحاولا هعمو يبنلاب رمي لعج يب يبنلاب
 ءارسإلا ددعت ىلإ بهذ نمل ةوق هيف تناك ًاظوفحم كلذ ناك نإف :ظفاحلا لاق

 نوكي دق لب ءرهاظب سیلو لاق اذك «ةكمب عقو يذلا ريغ ًاضيأ ةنيدملاب عقو هنأو

 هنأ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيلو «ةنيدملا يف الإ هب ثّدحي ملو ءارسإلا ةليل كلذ ىأر

 .هفالخب ءاملعلا لمع دق فيعضب وأ خوسنمب لمعي وأ ًاعامجإ فلاخي الئل طاتحي نأ يغبني نكل )١(

 .ريسفتلا يأ (۲)

 .ةديرب ثيدح (۳)

 هديفي امك ىلوأ اهكرت نكلو «لوألا ثيدحلا هديفي اک ةزئاج ةيقرلاف «سابع نبا ثيدح )٤(

 .يناثلا ثيدحلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 . هيلع ضرعلا نم ًابيرق هب ثدح
 .يوونلا هلاق «ةرشعلا نود ةعامجلا وه :«"'طهرلا هعمو يبنلا تيرف» :هلوق

 نأ هيف :(دحأ هعم سیلو يبنلاو «نالجرلاو لجرلا هعمو يبنلاو» :هلوق

 نم ىلع درلا هيفو «"'دحأ هعبتي ال مهضعب نأو «مهعابتأ ددع يف نوتوافتم ءايبنألا

 عابتا بجاولا لب ءكلذك سيلو «مهيف روصحم قحلا نأ معزو رثكألاب جتحا

 . “ناك نيأو ناك نم عم ةنسلاو باتكلا

 صخشلا انه دارملاو «ضايبلا دض داوسلا :«ميظع داوس يل عفر ذإ» :هلوق

 .ةريثك صاخشأ يل عفر يأ «ديعب نم ىري يذلا
 ىتح هتمأ فرعي ى ب هنوك ٍليعاسإلا لكشتسا :«يتمأ مهنأ تننظف» :هلوق

 نم فرعت فيك :ةريره يبأ ثيدح تبث دقو ؛-مالسلا هيلع- ىسوم ةمأ مهنأ نظ

 .«ءوضولا رثأ نم نولجح ٌرَغ مهنإ» :لاقف ؟كتمأ نم رت م

 ريغ نم ةرثكلا الإ اهنم كردي ال قفألا يف اهآر يتلا صاخشألا نأب باجأو

 هركذ ؛'””هنم اوبرق اذإ ام ىلع لومحمف ةريره يبأ ثيدح يف ام امأو .مهنايعأل زيي

 «نمحرلا ميلك «نارمع نب ىسوم :يأ «هموقو ىسوم اذه :يل ليقف :هلوق ظفاحلا

 .هموقو ىسوم ةليضف هيفو «هوعبتا نيذلا :هموقو
 «هموقو ىسوم اذه» :هلوق دعب ملسم ظفل «ميظع داوس اذإف ترظنف» :هلوق

 ءرخآلا قفألا ىلإ رظنا :يل ليقف «ميظع داوس اذإف «ترطنف قفألا ىلإ رظنا نكلو

 .«كتمأ هذه يل ليقف «ميظع داوس اذإف ترظنف

 .ثيدحلا ءافعض لوق ددعتم هنأب لوقلاو «ددعتي مل ةدحاو ةرم ءارسإلا نأ باوصلا وه اذهو )١(

 .ةسمح وأ ةعبرأ وأ ةثالث يأ ليلقتلاب طيهرلا ةياور يف (۲)

 .مهّرش نم اوملسي لو دحأ مهعبتي مل مهف اولتق مهضعب نأ ىلع نآرقلا لد لب (۳)

 .قحلا ىلع هعم نم ةلق نم شحوتسي ال ملسملا نأو (4)

 .ديج اذهو )٥(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 :يأ «باذع الو باسح الب ةنجلا نولخدي ًافلأ نوعبس مهعمو» :هلوق

 نيروكذملا ًافلأ نيعبسلا نإف «ةيونعملا ةيعملاب دارملا :ظفاحلا لاق .ديحوتلا مهقيقحتل

 هتمأ ريثكت يف ةدايزلا ديرأف «كاذ ذإ اوضرع نيذلا يف اونوكي مل نكل «هتمأ ةلمج نم

 .مهيلإ ًافلأ نيعبسلا ةفاضإب

 نم ةنجلا لخديو» :ليضف نبا ةياور يف نإف ءرهاظب سيل هلاق امو :تلق

 «نيحيحصلا» يف ةريره يبأ ثيدح يف درو دقو .(ًافلأ نوعبس كتمأ نم ءالؤه

 هنع ايفو .ردبلا ةليل رمقلا ةءاضإ مههوجو ئضت مهنأب ًافلأ نيعبسلا فصو

 نسحأك مهراثآ ىلع نيذلاو ءرمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ» :ًاعوفرم
 ةدايز ًافلأ نيعبسلا عم نأ رخأ ثيداحأ يف ءاجو ؛«ةءاضإ ءامسلا يف يرد بكوك

 فلا نيعبسلا يف ةريره يبأ ثيدح نم ثعبلا يف يقهيبلاو دمحأ ىورف «مهيلع

 :ظفاحلا لاق .«افلأ نيعبس فلأ لك عم يندازف يبر تدزتساف» :لاق دازو هركذف

 .ديج هدنسو

 دنع سنأ نعو «دمحأ دنع ةفيذح نعو «يناربطلا دنع بويأ يبأ نع بابلا ينو
 :لاق .ًاضعب اهضعب يوقي قرط هذهف :لاق مصاع يبأ نبا دنع نابوث نعو هرازبلا

 نباو يناربطلاو .هنسحو يذمرتلا جرخأف كلذ نم رثكأ رخأ ثيداحأ يف ءاجو

 نم ةنجلا لخدي نأ يبر يندعو» :هعفر ةمامأ يبأ ثيدح نم (هحيحص» يف نابح

 ثالثو «باذع الو مهيلع باسح ال ًافلأ نوعبس فلأ لك عم ًافلأ نيعبس يتمأ

 يضر- قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم ىلعي وبأو دمحأ ىورو «يبر تايثح نم تايثح

 «باسح ريغب ةنجلا نولخدي ًافلأ نيعبس ٌتيطعأ» :ِهككَي لوسر لاق :لاق -هنع هللا

 زع يبر تدزتساف «'''دحاو لجر بلق ىلع مهبولق ءردبلا ةليل رمقلاك مههوجو

 لجر قلخ ىلعو دقحلاو لغلا مدعو ءافصلا يف دحاو لجر بلق ىلع ةنحلا لهآ نأ درو دقو )١(

 .مهريغ ىلع ةيزم مهل نيعبسلا ءالؤه نكل ءدحاو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .«ًافلأ نيعبس دحاو لك عم يندازف لجو

 .مسي مل رخآلاو ,ظفحلا فيعض امهدحأ «نايوار هدنس هيفو :ظفاحلا لاق

 .اهيبن عم رشحت ةمأ لك نأ هيفو :تلق

 .ماق يأ .(ضهن مث» :هلوق

 «نيتمجعملا داضلاو ءاخلاب وه :يوونلا لاق .«كئلوأ يف سانلا ضاخف» :هلوق

 صوصن يف ةثحابملاو ملعلا يف ةرظانملا ةحابإ اذه يفو :لاق .اورظانتو اوملكت يأ
i we 5مهنأ مهتفرعمل فلسلا ملع قمع هيفو «'''قحلا راهظإو ةدافتسالا ةهج ىلع عرشلا ٤ : ما ()  

 .فنصملا هركذ ؛ريخلا ىلع .مهصرح هيفو «لمعب الإ كلذ اولاني مل

 ةياور يقو ««نيحيحصلا» يف تبث اذكه .«نوقرتسي ال نيذلا مه لاقف» :هلوق

 اهرصتخا فنصملا نأكو «نوقري الو» :ةدايز انه فنصملا اهقاس ىتلا ملسم

 نم مهو ةدايزلا هذه :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .ةلولعم اهنإ ليق امل اهريغك

 لَك لاق دقو .هيخأ ىلإ نسحم يقارلا نأل ؛«نوقري ال» :ِةلَك يبنلا لقي مل «يوارلا

 ال١ :لاقو ««هلعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم» :لاق ىقرلا نع لئس دقو

 يبنلا ىقرو ايب يبنلا ليربج ىقر دقف ًاضيأو :لاق أك رش نكت ملام ىقرلاب سأب
 ٌتفتلم طعتسم لئاس يقرتسملا نأ يقرتسملاو يقارلا نيب قرفلاو :لاق .هباحصأككي

 لكوتلا مامتب ًافلأ نيعبسلا فصو دارملا امنإو :لاق .نسحم يقارلاو «هبلقب هللا ريغ ىلإ

 ؛ميقلا نبا لاق اذكو .نوريطتي الو مهيوكي الو مهّيقري نأ مهريغ نولأسي الف

 راصي ال ةدايزلا حيحصت ناكمإ عم يوارلا طيلغت :لاق نأب مهضعب هضرتعا نكلو

 ال يذلا نأب لتعا هنأل ؛يقارلا يف دوجوم طيلغتلا ىلع هلمح يذلا ىنعملاو «هيلإ

 نأ يغبني كلذ هريغب لعفي يذلاو :لاقي اذكف ؛لكوتلا مات هيقري نأ هريغ نم بلطي

 عايضو اهتوسقو بولقلا ةملظ يف ببس اذه نإف هريغ ىلع هلضف راهظإو ةاءارملا ةهج ىلع ال )١(

 .ةدكافلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 -مالسلا هيلع- ليربج نم كلذ عوقو يف سيلو «لكوتلا مات لجأل هنم هنكمُي ال
 نييبتو «عيرشتلا ماقم يف هنأل ةلالد ًاضيأ هل ةي يبنلا لعف يف الو ىعّدملا ىلع ًةلالد
 :هوجو نم أطخ وهو لئاقلا اذه لاق اذك ماكحألا

 حصي ال هوجو ىلع اهلمحب الإ اهحيحصت نكمي ال ةدايزلا هذه نأ :لوألا

 يف سيل هنإف هلمتحا وأ ًاكرش ناك اهب نوقري ال دارملا :مهضعب لوقك اهيلع اهلمح

 ؛هريغ ىلع ةيزم نيعبسلل نوكي ال اذه ىلعف ًاضيأو «ًالصأ اذه ىلع لدي ام ثيدحلا

 .ًاكرش ناك اهب نوقري ال نينمؤملا ةلمج نإف

 سايقلا دسفأ نم هنإف ؛سايقلا اذه حصي ال خلإ لاقي اذكف :هلوق :يناثلا

 قرافلا دوجو عم سايق هنأ عم !؟لأسي مل نم ىلع بلطو لأس نم ساقي فيكو

 نم» :هلوقب (هنيب عراشلا قرف ام نيب ةيوست هنأل ؛رابتعالا دساف وهف «يعرشلا

 نباو «هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور «لكوتلا نم ئرب دقف ىقرتسا وأ ىوتكا

 قلخلا ىلإ ناسحإلا كرت لعجي فيكو ءاضيأ مكاحلاو «نابح نبا هححصو «هجام

 ىقر دقف «لاؤس ريغ نم يِقُر وأ َىقَر نم فالخب اذهو نانجلا ىلإ قبسلل ًاببس
 كلت يف ًالكوتم نكي مل -مالسلا هيلع- هنإ :لاقي نأ زوجي الو .ِِلَي يبنلا ليربج

 .لاحلا

 ريغ همالك خلإ -مالسلا هيلع- ليربج نم كلذ عوقو يف سيل :هلوق :ثلاثلا

 لكوتلا يفاني ال هنأ ىلع لد امهنم كلذ عقو اذإف «نيلكوتملا اديس امه لب حيحص

 .كلذ ملعاف

 مهريغ نولأسي ال اك «مهتوكي نأ مهريغ نولأسي ال يأ «نووتكي الو» :هلوق
 يف ا زئاجف هسفن يف يكلا امأ .ءالبلاب ًاذذلتو ءاضقلل ًامالستسا مهّيقري نأ

 عطقف ءًابيبط بعك نب يبأ ىلإ ثعب هِي يبنلا نأ هللادبع نب رباج نع «حيحصلا»
 يبنلاو بنجلا تاذ نم ىوك هنأ سنأ نع «يراخبلا حيحص» ينو «هاوكو ًاقرع هل



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نم ةرارز نب دعسأ ىوك هِي يبنلا نأ :سنأ نع هريغو يذمرتلا ىورو . يح ةي

 :ثالث يف ءافشلا» :ًاعوفرم سابع نبا نع «يراخبلا حيحص» يفو «'''ةكوشلا

 بح امو» :ظفل ينو ««يكلا نع ىهنأ انأو ران ةّيكو مج ةطرشو «لسع ةبرش

 .(يوتكأ نأ

 :عاونأ ةعبرأ يكلا ثيداحأ تنمضت دقف :ميقلا نبا لاق

 :عبارلاو ءهكرت نم ىلع ءانثلا :ثلاثلاو «هل هتبحم مدع :يناثلاو «هلعف :اهدحأ

 .هنع يهنلا

 ال هل هتبحم مدعو ؛هزاوج ىلع لدي هل هلعف ناف «هللا دمحب اههنيب ضراعت الو

 امأو ءلضفأو ىلوأ هكرت نأ ىلع لديف هيكرات ىلع ءانثلا امأو «هنم عنملا ىلع لدي

 ."'ةيهاركلاو رايتخالا ليبس ىلعف هنع يهنلا

 ةريطلا نايب يتأيسو ءاهوحنو رويطلاب نومءاشتي ال يأ «نوريطتي الو» :هلوق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهبماب يف اهب قلعتي امو

 هنع تعرفت يذلا عماجلا لصألا ركذ :"”(نولكوتي مهبر ىلعو» :هلوق

 هيلع بلقلاب داتعالاو «هيلإ ءاجتلالا قدصو «هللا ىلع لكوتلا وهو لاعفألا هذه

 نم فيرش ماقم لك رمثي يذلا ديحوتلا قيقحت ةياهنو «ديرفتلا ةصالخ وه يذلا

 لصوأ ابر لب .هئاضقب ىضرلاو ءهإو ًابر هب ىضرلاو ءءاجرلاو فوخلاو ةبحملا

 .ضرم (۱)

 .ديج ميقلا نبا هلاق امو (؟)

 .اهترشابمو بابسألا لعف :يناثلاو هللا ىلع بلقلاب دامتعالا :امهدحأ نيرمأ لمشي لكوتلا ()

 رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا لوخد هب نوكي يذلا يهاونلا كرتو رماوألا لعفك ةبجاو :عاونأ بابسألاو

 «لفاونلا لعفك بحتسم ببس :يناثلاو «مراحملا كرتو ضئارفلا لعف وهو بجاو ببس اذهف

 ءًايجاو نوكي دقو حابم هسنج اذهف تاعانصلاو تاثارحلاب قزرلا بلطك حابم :ثلاثلاو

 .يهالملا تالآو رمخلا نم مرحملا بسكلاك مرحم ببس :عبارلاو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 اب ءاشي نم ىلع لضفتي نم ناحبسف ءاععنلا نم هدعو «ءالبلاب ذذلتلا ىلإ دبعلا

 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو «ءاشي

 هنظي امك ًالصأ بابسألا نورشابي ال مهنأ ىلع لدي ال ثيدحلا نأ ملعاو

 هنع دحأل كاكفنا ال يرورض يرطف رمأ ةلمجلا يف بابسألا ةرشابم نإف «ةلهجلا

 :ىلاعت لاق اك بابسألا مظعأل ةرشابم لكوتلا سفن لب «ميهبلا ناويحلا ىتح

 نوكرتي أ دارملا اهنإ هيفاك يأ .( :قالطل» % ةبسَح وهف وأ ىلع لکو نمو

 ءاوتكالاو «"ءاقرتسالاك هللا ىلع ًالكوت اهيلإ مهتجاح عم ا رومألا

 اب ثبشتي ضيرملاو ايس ال ءاهوركم ًاببس هنوكل نکل ًاببس هنوكل سيل هل مهكرتف
 ىلع يوادتلاو «بابسألا ةرشابم سفن امأ .توبكنعلا طيخب هئافشل ًاببس هنظي

 يف اک ًاعورشم هكرت نوكي الف ؛لكوتلا يف حداق ريغف ؛هيف ةيهارك ال هجو

 نعو ««ءافش هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ ام» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع «نيحيحصلا

 هللا لوسر اي اولاقف «بارعألا تءاجو ةي يبنلا دنع تنك :لاق كيرش نب ةماسأ

 هل عضو الإ ًءاد عضي مل لجو زع هللا نإف ءاووادت هللا دابع اي معن» :لاقف ؟ىوادتنأ

 .[دمحأ هاور] «مرهلا» :لاق ؟وه ام :اولاق (دحاو ءاد ريغ «ءافش

 «تاّيبسملاو بابسألا تابثإ ثيداحألا هذه تنمضت دقف :ميقلا نبا لاق

 ءاد عفد هيفاني ال امك لكوتلا يفاني ال هنأو ؛يوادتلاب رمألاو اهركنأ نم لوق لاطبإو

 ةرشابمب الإ ديحوتلا ةقيقح متت ال لب .اهدادضأب دربلاو رحلاو شطعلاو عوجلا

 يف حدقي اهليطعت نأو «ًاعرشو ًاردق اهتاّببسمل تايضتقم هللا اهبصن يتلا بابسألا

 نأ اهلطعم نظي ثيح نم هفعضيو «ةمكحلاو رمألا يف حدقي ال اك «لكوتلا سفن

 بلقلا داهتعا هتقيقح يذلا لكوتلا يفاني زجع اهكرت نإف «لكوتلا يف ىوقأ اهكرت

 الو «هایندو هنيد يف هرضي ام عفدو «هايندو هنيد يف دبعلا عفني ام لوصح يف هللا ىلع

 .كلذ يف لخدي الف ثفنلاو ةيقرلا ريغب يوادتلا امأ «ةصاخ ثفنلا بلط وهو )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 «عرشلاو ةمكحلاو رمألل الطعم ناك الإو بابسألا ةرشابم نم دامتعالا اذه عم دب

 ("”يوادتلا يف ءاملعلا فلتخا دقو .ًازجع هلكوت الو الكوت ''”هزجع دبعلا لعجي الف

 لوألا دمحأ نع "روهشملاف ؟بجاو وأ بحتسم وأ «لضفأ هكرتو حابم وه له

 ؛كلذ ىلع هب لالدتسالا متي ال مدقت ام ىلع نكلو «هانعم يف امو ثيدحلا اذهل

 هنأ (ملسم حرشا يف يوونلا ركذ ىتح «بحتسم هنأ يناثلا يعفاشلا دنع روهشملاو

 :لاق '””رفظملا وبأ ريزولا هراتخاو .فلخلا ةماعو فلسلا روهمج بهذمو مهبهذم

 هنأ كلام بهذمو :لاق بوجولا هب ينادي ىتح دكؤم هنأ ةفينح يآ بهذمو

 خيش لاقو .هكرتب سأب الو يوادتلاب سأب ال :لاق هنإف (”'هكرتو هلعف يوتسي

 باحصأ نم ةليلق ةفئاط هبجوأ (نإو ةمئألا ريهامج دنع بجاوب سيل :مالسإلا
 ."””دمحأو يعفاشلا

 اهفيفخت زوجيو فاكلا ديدشتو نيعلا مضب «نصح نب ةشاكع هيلإ ماقف» :هلوق

 مضب -ناثرح نبا- نيتلمهملا داصلا حتفو ءاحلا نوكسو ميملا رسكب نصحمو

 ءافلخ هنمو ةميزخ نب دسأ ينب نم يدسألا - ةثلثم اهدعبو ءارلا نوكسو ةلمهملا

 ًاردب دهشو رجاه ءلاجرلا لجأ نمو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ناك «ةيمأ ينب
 برعلا يف سراف ريخ» :لاق ةئ يبنلا نأ ينغلبو :قاحسإ نبا لاق .اهيف لتاقو

 .بابسألل هكرت يأ )١(

 هنأ :ثلاثلاو ءلضفأ هكرتو حابم :يناثلاو «حابم هكرتو حابم هنأ :اهدحأ :لاوقأ ةعبرأ ىلع (۲)

 .روهمجلا لوق ثلاثلاو .بجاولا هب ىنادي ىتح دكأتم هنأ :عبارلاو «بحتسم

 .الكوت كلذ لعجب هبولطم لوصح نع هزجيعو بابسألا ىلإ هنوكر (۳)

 .يلبنح وهو «ةريبه نبا )٤(

 .ةعبرأ يوادتلا يف بهاذملا نوكتف حابم هكرتو «حابم وهف (0)

 هاذآ نم هريغل ةمالسو هل عفن هيوادت يف ناك اذإ امك ةنيرق هب تفتحا اذإ |ميف هجو باجيإلا اذهو (5)

 .عوطقملا وضعلا مسحك كالحلا نم ًامالس هيوادت يف ملعي وأ سانلل عفن هتمالسو هيوادت يف وأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 يديب ديلولا نب , دلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق يف دهشسا «ةروهشم هبقانمو «ةشاكع

 ."”كلذ دعب ةحيلط ملسأ مث ةرشع يتنثا ةنس يدسألا ةحيلط

 :يراخبلا ةياور يف .(مهنم تنأ١ :لاقف (مهنم ينلعجي نأ هللا عدا لاق» :هلوق

 يفو .هلثم يراخبلا دنع ةريره بأ ثيدح يف كلذكو ««مهنم هلعجا مهللا» لاقف

 هنأب عمجيو :ظفاحلا لاق ,«معن» :لاق ؟هللا لوسر اي انآ مهنمأ :تاياورلا ضعب

 نم ءاعدلا بلط هيفو .هربخأف ؟بيجأ له مهفتسا مث ؛ هل اعدف لو ءاعدلا لأس

 .لضافلا

 اهركذ ةيهاو قيرط يف الإ هتيمست ىلع فقن مل «رخآ لجر هيلإ ماق مث» :هلوق

 نم ءافعضلا دحأ رشب نب قاحسإ ةفيذح يأ ةياور نم «تامهبملا» يف بيطخلا

 قاسف «قلطصملا ينب ةازغ نم فرصنا امل ي هللا لوسر نأ دهاجم نع هل نيقيرط

 .كلذ اهيف ةليوط ةصق
 ةدابع نب دعس ةلالج ةهج نم دعبتسي هلاسرإو هفعض عم اذهو :ظفاحلا لاق

 كلذك ةباحصلا يف نإف «هيبأ مساو جرزخلا ديس مساب رخآ هلعلف ًاظوفحم ناك نإف

 .فّرحت هيبأ مسا لعلف ةرامع نب دعس ةباحصلا يفو «دلخم نب يقب دنسم» يف هل رخآ

 ىلإ يأ .كقبس هلوق ىنعم :لاطب نبا لاق ."”«ةشاكع اهب كقبس» :هلوق

 :هلوق نع لدعو «هعم ركذ امو ريطتلا مدعو لكوتلا يهو «تافصلا هذه زارحإ

 لاقو .مهعم هبدأ نسحو «هباحصأب ًافطلت مهقالخأ ىلع تسل وأ مهنم تسل

 ول ذإ بجي مل كلذلف «ةشاكع دنع ناك ام لاوحألا نم يناثلا دنع نكي مل :يبطرقلا

 هلوقب بابلا دسف «رمألا لسلستيف ًارضاح ناك نم لك كلذ بلطي نأ زاجل هباجأ

 امهالك رخآلا امهدحأ لتقي نيلجرل هللا كحضيا :-مالسلا هيلع- هلوق ةحيلط يف قدصف ١(

 .«ةنحلا لخدي

 .ماقملا اذه يف ةبلطلا هذبب يأ كقبس ىنعم يف ىلوألاو 9



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 يف لصألا نأ :امهدحأ ؛نيهجول ًاقفانم ناك لاق نم لوق نم ىلوأ اذهو كلذ

 نأ لَك هنأ :يناثلاو «حيحص لقنب الإ كلذ فلاخي ام تبغي الف قافنلا مدع ةباحصلا

 فيكو ءب لوسرلا قيدصتب نيقيو حيحص دصق نع الإ لاؤسلا اذه لثم ردصي

 .قفانم نم كلذ ردصي

 .مالسإلا خيش لام هيلإو «هليوأت يف ليق ام ىلوأ اذه :تلق

 ايب هقلخ نسحو ضيراعملا لامعتسا هيفو :فنصملا لاق
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 تسيح يي ره
 ےس’ ورک ؛ هدد کھ

 باب
 كرشلا نم فوخلا

 4 اک نمل كلود ام رعود کر نا رقع يال هلا ان : َّلَجَو رع هللا لوو

 ٤۸ ١5 ١[ :ءاسنلا

 : خيل
 ايندلا تابوقع نم هيلع بتر اذهلو «هب هللا يصع بنذ مظعأ كرشلا ناك ال

 مهئاسن يبسو مهلاومأو هلهأ ءامد ةحابإ نم هاوس بنذ ىلع هبتري ملام ةرخآلاو

 ةمجرتلا هذهب فنصملا هبن «هنم ةبوتلاب الإ بونذلا نيب نم هترفغم مدعو «مهدالوأو

 التل هعاونأو هئدابمو هبابسأ فرعيو هرذحيو هنم فاخي نأ نمؤملل يغبني هنأ ىلع

 تنكو رخلا نع لب هللا لوسر نولأسي سانلا ناك» :ةفيذح لاق اذهلو هيف عقي

 الإ فرعي مل نم نأ كلذو ء[يراخبلا هاور] .«هيف عقأ نأ ةفاخم ّرشلا نع هلأسأ

 هركني اک هركني ال نأ امإو «هيف عقي نأ امإف رش هنأ فرعي الو رشلا هيتأي دق ريخلا

 اذإ ءةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنت (نإ :باطخلا نب رمع لاق اذهو «هفرع يذلا

 .ةيلهاجلا فرعي مل نم مالسإلا يف أشن

 فورعملاب رمألا وه مالسإلا لامك نإف رمع لاق امك وهو :مالسإلا خيش لاق

 فرعي ملف فورعملا يف اشن نمو «هللا ليبس يف داهجلاب كلذ مامتو ركنملا نع يهنلاو

 نوكي الو «هملع نم دنع ام هررضو رکنملاب ملعلا نم هدنع نوكي ال دقف هريغ
 اذإ هبابسأو رشلاب ريبخلا [يف] دجوي اذهلو ؛مهب ريبخلا دنع ام هلهأل داهجلا نم هدنع

 .هريغ دنع سيل ام مهل داهجلاو هنع زارتحالا نم هدنع دصقلا نسح ناك

 ريخلاب مهتفرعم لامكل مهدعب نم ًاداهجو ًانإيإ مظعأ ةباحصلا ناك اذهلو
 ناهييإلا لاح نسح نم هوملع امل رشلل مهضغبو ريخلل مهتبحم لاكو «رشلاو



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 '""يصاعملاو رفكلا لاح حبقو «حلاصلا لمعلاو

 اسم سل كلذ ودام رفعي دب َكَرشِد نأ رھی ال هلآ نإ # :هللا لوقو» :لاق

 قل ديل رقي ال يأ هب كرشب نأ قيال نأ اع ريخأ :ريثك نيا لا ٤۸(. :ءاسنلا)

= 

 .هدابع نم ءاشي نمل بونذلا نم يأ .كلذ نود ام رفغيو «هب ك رشم وهو

 يأ هرفغي ال هنأ ربخأ ىلاعت هللا نآل ؛بونذلا مظعأ كرشلا نأ اذهب نيبتف :تلق

 ءاش نإو ةبوت الب هرفغ ءاش نإ هللا ةئيشم تحت لخاد وهف هادع امو «هنم ةبوتلاب الإ

 هللا دنع هنأش اذه يذلا بنذلا اذه نم فوخلا ةدش دبعلل بجوي اذهو .هب بذع

 «نيملاعلا بر صيقنت هنومضم ذإ ملظلا ملظأو حبقلا حبقأ هنأل كلذك ناك اننإو

 مر اورَفك نذل مثل :ىلاعت لاق اك هب هريغ لدعو «هريغل هقح صلاخ فرصو

 نم هل ٍفانم رمألاو قلخلاب دوصقملل ضقانم هنألو ١( :ماعنألا) 7 تولد

 هل لذلاو هتعاط نع رابكتسالاو «نيملاعلا برل ةدناعملا ةياغ كلذو «هجو لك

 تماقو برخ هنم الخ ىتمف .كلذب الإ ملاعلل حالص ال يذلا هرماوأل دايقنالاو

 هاور] '”(هللا هللا ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت ال» :ي لاق اك «ةمايقلا

 ةيهإلا صئاصخ يف سدقتو ىلاعت قلاخلاب قولخملل هيبشت كرشلا نألو .[ملسم

 ءاجرلاو فوخلاو ءاعدلا قلعت بجوي يذلا عنملاو ءاطعلاو «عفنلاو رضلا كلم نم

 ههبش دقف قولخمب كلذ قلع نمف .هدحو هللاب اهلك ةدابعلا عاونأو لكوتلاو

 ًاروشن الو ةايح الو ًاتوم الو ًاعفن الو ًارض هسفنل كلمي ال نم لعجو «قلاخلاب

 هيلإو «هلك ريخلا هديبو هلك كلملا هلو «هلك قلخلا هل نمب ًاهيبش هريغ نع ًالضف

 امو ناك ءاش امف هيلإ اهعجرمو «هناحبس هيديب اهلك رومألا ةمزأف .هلك رمألا عجري

 الف ةمحر سانلل حتف اذإ يذلا «عنم امل يطعم الو «ىطعأ امل عنام ال «نكي م اشي مل

 .رشلاو ريخلا ملعتي نأ ناسنإلا ىلع بجي اذهلو )١(

 .«هللا الإ هلإ ال نولوقي ال» ةياور ينو «هللا نوفرعي الف ربكأ هللا يأ (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ے فاو

 هيبشتلا حبقأف «ميكحلا زيزعلا وهو هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو ال كسمم

 لامكلا ةيهلإلا صئاصخ نمو «تاذلاب ينغلا رداقلاب تاذلاب ريقفلا زجاعلا هيبشت

 نأ بجوي كلذو «هوجولا نم هجوب هيف صقن ال يذلا هوجولا عيمج نم قلطملا

 ءاجرلاو ءاعدلاو ةيشخلاو لالجإلاو ميظعتلاو هدحو هل اهلك ةدابعلا نوكت

 بجي كلذ لك لذلا ةياغ عم بحلا ةياغو ةناعتسالاو ةبوتلاو لكوتلاو ةبانإلاو

 نوكي نأ ةرطفو ًاعرشو ًالقع عنتميو هدحو هلل نوكي نأ ةرطفو ًاعرشو ًالقع

 لثم الو هل هيبش ال نمب ريغلا كلذ هبش دقف هريغل كلذ نم ًائيش لعف نمف «هريغل
 هنأ هناحبس ربخأ اهريغو رومألا هذهلف «هلطبأو هيبشتلا حبقأ كلذو «هل دن الو هل

 .ميقلا نبا مالك ىنعم اذه ةمحر لا هسفن ىلع بتك هنأ عم هرفغي ال

 نأب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلعو «بونذلاب نيرفكملا جراوخلا ىلع در ةيآلا ينو

 ةلزنملا باحصأ مهو ءاهنم نوجرخي الو هدب الو رانلا نولخدي رئابكلا باحصأ

 نيتلزنملا نيب

 نأ زوجي الو «ةئيشملاب ةقلعم كرشلا نود ام ةرفغم لعج ىلاعت هنأ كلذ هجوو

 ىلاعت لاق اى هريغو كرشلا نيب هقح يف قرف ال بئاتلا نإف ءديكأتلا ىلع اذه لمحي

 نإ هلآ ةر نم أوطَمْفت ال مهما لع وفرن نيا ىداَبعي لف :ىرخألا ةيآلا يف

 "ئاتلا هب دارملا نآل ؛قلطأو ممع' ”انهف .(07 :رمزلا) 4 ايم بولا رعب ة ديل

 .مالسإلا خيش هلاق ."”'بتي ملام هب دارملا نأل قلعو صخ ''”كانهو
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 مل قلطأو هريغو كرشلا اهلك بونذلا ممع هنأل فلسلاو ءاملعلا عامجإب اذهو رمزلا ةيآ يف يأ )١(

 .بئاتلا هب دارملا نأ ىلع لدف ةئيشملاب ديقي

 .ةئيشملاب هنود ام قلعو ةرفغملا مدعب كرشلا صح 44 ...ٌمهمَياَل هلأ :ءاسنلا ةيآ يف يأ (۲)



 ( لس ديمحلا زيزعلاريسيت

 هه >و مو

 2 متسألا َدْبَتَت نأ ئو نجوا :مالَّسلا ِهيَلَع ليلا َلاَكَو

 ]° :ميهاربإ]
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 س نأ قبو یبا :-مالسلا هيلع- ليلخلا لاقو» :هلوق

 .(90 :ميهاربإ) (4055) ا ماسح 1

 ريغ ىلع ًاتوحنم ناك ام :نثولاو ءرشبلا ةروص ىلع ًاتوحنم ناك ام :منصلا

 يأ ىلع ًاروصم ناك ام منصلا نأ رهاظلاو ءدهاجم نع يربطلا هركذ .كلذ

 .منصلا ىلع قلطي دق نثولا ناك نإو ءةّينبلاو رجحلاك هفالخب نثولاو «''"ةروص
 .هيلع لدي ام فلسلا ضعب نع ىوريو دحاو ريغ هانعم ركذ

 دعابو «مانصألا ةدابع نع بناج يف ينبو ينلعجا يأ © ىنّبُشُجَأو:هلوقو

 ًاعبت مهوخدل تانبلا ركذي لو ءهبلص نم هتانبو هينب كلذب دارأو :ليق .اهنيبو ينيب
 ل ةدابع ا ءايبنأ هيئد لع هءاعد هللا باجتسا دقو تلا ُ

 و م r و

 نأ هللا اعدو كلذ نم فاخف ۳١(. :ميهاربإ) 4 سالا نم اريك َنلَلَصَأ نإ ټر

 .باوصلا وه حراشلا رايتخاو ءريط وأ ناويح وأ ناسنإ (

 .تقولا كلذ يف تانب هل سيل -مالسلا هيلع- هنأ لمتحيو (۲)

 يف هل بجتسي ملو ضعبلا يف هءاعد هللا باجتساف مهريغ نمو هبلص نم هينب دارأ هنأ لمتحيو ()

 انيبن نأ اك «ميهاربإ ةيرذ نم شيرق يف عقو (ى مهيف مانصألا ةدابع عقو هنأل ؛رخآلا ضعبلا
 ملف موق ىلع اعد |کو هل بجتسي ملف مهنيب مهسأب لعجي ال نأ هتمأل هللا لأس ةا دمحم

 ءاعدلا ةباجإب سانلا ىلوأ ءايبنألا ناك نإو -دحأ ةوزغ يف |ك- هللا مهاده لب «هل بجتسي

 مكحل ءاعدلا بيجتسي ال دقو مكحو رارسأل ءاعدلا بيجتسي دقف ميكح ميلع هللا نكل

 .يعادلا ىلع ىفخت رارسأو



e GDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 هبنجي نأ هللا لأسي -مالسلا هيلع- ميهاربإ ناك اذإف «"''"اهتدابع نم هينبو هيفاعي

 نمأي نمو يميتلا ميهاربإ لاق امك ؟هريغب كنظ اف «مانصألا ةدابع هينب بثجيو
 نأ يحلا بلقلل بجوي اذهو «متاح يبأ نباو «ريرج نبا هاور .؟ميهاربإ دعب ءالبلا

 اونمأ اذهو «ةمألا هذه يف عقي ال كرشلا نإ :لاهجلا لوقي اك ال ,كرشلا نم فاخي

 .ةمجرتلل ةيآلا ةبسانم هجو اذهو «'"”هيف اوعقوف كرشلا
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 .اهبابسأ دوجوو اهترثك دنع يس الو نتفلا هبثجم نأ هللا لأسي نأ دبعلل بج وي اذهو )١(

 هيف ةجح ال اذهو «برعلا ةريزج يف نولصملا هدبعي نأ سئي ناطيشلا نإ) :ثيدحب نولدتسيو (۲)

 لصحي ال هنأ نظف هيف سانلا لوخدو هراشتئاو مالسإلا روهظ ىأر ال سئي ناطيشلا نأل

 يف عقي كرشلا نأ يب يبنلا ربخأ دقو ناطيشلا نم نظ وه لب هللا نم سيئيتلا سيلو كرشلا
 نم مائف دبعت ىتحو نيكرشملاب ةمألا هذه نم يح قحلي ىتح ةعاسلا موقت ال هنأو ةمألا هذه

 .ةصلخلا يذ دنع سود ءاسن تايلأ برطضت ىتح ةعاسلا موقت ال هنأو ءناثوألا ةمألا هذه



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ص
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 .هنع لئسف كاّرغصألا كّرشلا مکیلع فاَحأ ام ٌفّوخأ» :ثيدحلا قو

 .(ًءاَيّرلا» :َلاَقَف

 دمحأ مامإلا هاور دقو ءوزعم ريغ ًارصتخم ثيدحلا اذه فنصملا دروأ اذكه

 انثدح :لاق دمحأ ظفل اذهو .«دهزلا» يف يقهيبلاو ءايندلا بأ نباو «يناربطلاو

 لوسر نأ ديبل نب دومحم نع ءورمع نع داما نبا ينعي ديزي نع ثيل انث «سنوي
 كرشلا امو :اولاق «رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» :لاق ءاي هللا

 :مهلامعأب سانلا ىزج اذإ ةمايقلا موي هللا لوقي «ءايرلا» :لاق ؟هللا لوسر اي رغصألا

 لاق .«ءازج مهدنع نودجت له اورظناف ايندلا يف نوؤارت متنك نيذلا ىلإ اوبهذا

 نبا ركذو .ىرأ ايف عاس هنم هل حصي لو يي يبنلا ىأر ديبل نب دومحمو يرذنملا
 .ةبحص هل فرعت ال :يبأ لاقو :'''لاق .ةبحص هل :لاق يراخبلا نأ متاح يبأ

 دقو (ةباحصلا نع هتياور لج لاقو ةبحص هل نأ ظفاحلاو ربلادبع نبا حجرو

 ثيدح نإ ليقو .جيدخ نبا عفار نع ديبل نب دومحم نع ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ةنس :ليقو .نيعستو تس ةنس دومحم تام .عفار ركذ نود باوصلا وه دومح

 .ةنس نوعستو عست هلو «عبس

 هتمأل كي هتحر نم اذه «رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» :هلوق

 هب رمأو هيلع مهد الإ ريخ نم ام هنإف ,مهيلع فاخي امم هريذحتو «مهيلع هتقفشو

 هللا ثعب ام» :هنع حص ايف لكي لاق اک .هنع مهرذحو هب مهربخأو الإ رش نم امو

 ام رش نع مهاهنيو مه هملعي ام ريخ ىلع هتمأ لدي نأ هيلع ًاقح ناك الإ يبن نم

 .متاح يبأ نبا لئاقلا )١(

 ةجح يباحصلا لسرمو ًالسرم نوكيف عامس هل حصي مل نإو ديبل نب دومح ةبحص تبثت اذهبو (۲)
 ركذ امك ديج دانسإب يناربطلا هاور يذلا جيدخ نب عفار ةياور نم ًادنسم ءاج دقو ايس ال

 .حراشلا



xديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .(مه هملعي

 نم الإ قلخلا بولق يف ةلزنملاو ةسايرلا ةبحم ىلع ةلوبجم سوفنلا تناك الو
 «كلذ ىلإ يعادلا ةوقل «نيحلاصلا ىلع فاخي ام فوخأ اذه ناك هللا ملس

 مودعم امإ هنإف «ربكألا كرشلا ىلإ يعادلا فالخب اذهو «هللا همصع نم موصعملاو

 .رفكلا نم مهدنع لهسأ رانلا يف ءاقلإلا نوكي اذهلو «نيلماكلا نينمؤملا بولق يف

 تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تّبثيف ءءالبلا عم امأو «ةيفاعلا عم اذه «فيعض امإو

 راص كلذلف .ءاشي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو «ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف

 ربكألا كرشلا نود «هترثكو يعادلا ةوقل "دش ءايرلا نم هباحصأ ىلع الب هفوخ

 يغبني هنأ ىلع لدف «هتمأ يف ناثوألا ةدابع عوقو نم دب ال هنأ ربخأ هنأ عم «مدقت ال

 نم نيحلاصلا ىلع ًافوخم رغصألا ناك اذإ ربكألا كرشلا هسفن ىلع فاخي نأ ناسنإلل

 هتفرعمو هناميإ ناصقنل ربكألا فاخي نأ ناسنإلل يغبنيف «مهن|ميإ لامك عم ةباحصلا

 .نيعونلا لمشت ةمجرتلا نأ عم انه هل فنصملا داريإ هجو اذهف «هللاب

 ام فوخأ هنأو ءرغصألا نم هنأو .ءكرشلا نم ءايرلا نأ هيفو :فنصملا لاق

 دحاو ثيدح يف اهبرق نيب عمجلاو «رانلاو ةنجلا برق هيفو «نيحلاصلا ىلع فاخي
 ."”ةروصلا يف براقتم دحاو لمع ىلع
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 .رغصألاو ربكألا نم هيلع فاخت نيحلاصلا ريغف )١(

 ىلع هحور جرخت اذهو ءةنجلا لهآ نم نوكيف ديحوتلا ىلع هحور جرخت اذه نانثا نوكي اك (؟)

 برقأ ةنجلا» :ثيدح يف اكو «ءابأو ًانبا وأ نيوخأ نانوكي دقو ءرانلا لهأ نم نوكيف كرشلا
 عمجي مكدحأ نإ» :دوعسم نبا ثيدح يف اكو ««كلذ لثم رانلاو هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ

 .ثيدحلا «همأ نطب يف هقلخ



 ك1 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ادن هلل وُعْدَي َوْهَو َتاَم ْنَم» :َلاَق اي هللا لور نأ ٍدوُعسَم نبا نَعَو
 .[ىراخبلا هاور] (َراّثلا لَ
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 .ههبشو هلثم يأ «هديدنو نالف دن نالف :لاقي .هبشلا :دنلا :ميقلا نبا لاق

 .ىهتنا

 .(۲۲ :ةرقبلا) 0( ومت ہو اًاَدنأ ری اول عع افا :ىلاعت لاق امك اذهو

 صا نم كَ الو كرمك عمل دیس نع َلِضْلاَدادَنأ وی لمحو :ىلاعت لاقو

 هب صتخي (يف ًادن هلل لعج يأ ءأدن هلل وعدي وهو تام نم يأ .(۸ :رمزلا) 44 ِراتلآ

 وه ىلاعت هللا نإف كرشم هنأل ءرانلا لخد "''ةيهلإلاو ةيبوبرلا نم هقحتسيو ىلاعت

 عزفتو «هيلإ بغرتو بولقلا ههلأت يذلا دوبعملا هولأملا هنأل «هتاذل ةدابعلل قحتسملا

 هرادقأ هيلع يرجت «هل ةيدوبعلاب روهقم «هيلإ رقتفم وهف هاوس امو «دئادشلا دنع هيلإ

 اج :ىلاعت هللا لاق ؟آدن نوكي نأ حلصي فيكف ًاهركو ًاعوط هماكحأو

 لڪ نإ## :لاقو ۰ : :فرخزلا) 4ا نيم م رومکل نس نضال نإ ارج وداع ني

 :ىلاعت لاقو .نيتيآلا ٩۳(. :ميرم) OY اًدّبع نن لآ یتا ! ضراْلَاَو ِتاَومَّسْلا ف نم

 نأ لطبف .6 :رطاف) 0( ديمحْلا علاوه اوه هكلأو ل یل ا 0 أ شالا ياي

 تاک او رکو نی ل دام ا ًاريبكأ اولع كلذ نع ىلاعت نم ديدن هل نوكي

 ےک ل مامی رک کک ر اک
 6 اهيل کک عع ر ےک رپ رص تت رع

 ۱-1 نرسل 4 )ترس : ام یلعتف و دلهلاو بينا لع بسلا

 الإ هللا هرفغي ال ربكألاف ءرغصأو ربكأ :"'نيمسق ىلع دنلا ءاعد نأ ملعاو

 .ممألا رثكأ هركنت اذهو ةيبوبرلا يف نوكي دقو ةدابعلاو ةيهولألا يف نوكي بلاغلا يف دنلا )١(

 .كرش هنأل (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت هبل بببهب76.

 هللا ءاش ام لجرلا لوقو «ءايرلا ريسيك رغصألاو .ربكألا كرشلا وهو «هنم ةبوتلاب

 «تئشو هللا ءاش ام :لجر هل لاق امل يب يبنلا نأ تبث دقف .كلذ وحنو «تئشو

 يراخبلاو «ةبيش يبأ نباو دمحأ هاور «هدحو هللا ءاش ام لب ؟ًادن هلل ينتلعجأ» :لاق

 لضف باب يف همكح مدقت دقو .هجام نباو «يئاسنلاو ««درفملا بدألا» يف

 .ديحوتلا
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 .(ٌرانلا لحد ائيش هب كرش هيقل ْنَمَو ءةنجلا لَكَ
 ص

 ("”يِملَّسلا مث «يراصنألا نيتلمهمب مارح نب ورمع نب هللادبع نبا وه :رباج

 هللا يضر- ةروهشم بقانم هيبألو هل «يباحص نبا رثكم ليلج يباحص «نيتحتفب

 .ةنس نوعستو عبرأ هلو هرصب فك دقو «نيعبسلا دعب ةنيدملاب تام ."”-|هنع

 هعم ذختي مل نم يأ :يبطرقلا لاق :«ًائيش هب كرشي ال هللا يقل نم» :هلوق

 هيلع عمجملا عرشلا نم مولعملا نمو .ةدابعلا يف الو قلخلا يف الو ةيهلإلا يف ًاكيرش
 هيلع ترج نإو ةنجلا لوخد نم هل دب الف كلذ ىلع تام نم نأ ةنسلا لهأ دنع

 هلاني الو ةنجلا لخدي ال كرشلا ىلع تام نإو «ةنحملاو باذعلا نم عاونأ كلذ لبق

 ءدامآ مرصت الو «باذع عاطقنا ريغ نم دابآلا دبأ رانلا يف دلخيو ءةمحر هللا نم

 امأ :يوونلا لاقو .نيملسملا نيب هيلع عمجم «نيدلا نم يرورض مولعم اذهو

 يباتكلا نيب قرف الو ءاهيف دلخيو اهلخديف .همومع ىلع وهف رانلا ىلإ كرشملا لوخد

 الو ءنيلطعملاو نيدترملا نم ةرفكلا رئاسو ناثوألا ةدبع نيبو «ينارصنلاو يدوهيلا

 نيبو مالسإلا ةلم فلاخ نم نيب الو «هريغو ًادانع رفاكلا نيب قحلا لهأ دنع قرف

 ريغ تام نم لوخد امأو .كلذ ريغو هدحجب هرفكب مكح مث اهيلإ بستنا نم

 اهيلع ًارصم تام ةريبك بحاص نكي مل نإ نكل ؛هب هل عوطقم وهف ةنجلا كرشم
 نإف «ةئيشملا تحت وهف اهيلع ًارصم تام ةريبك بحاص ناك نإو هالوأ ةنجلا لخد

 .ةئجلا لخديف جرخأ مث رانلا يف بَّذُعالإو ألوأ ةنجلا لخد هنع افع

 ءاضتقالاب ديحوتلا "'هئاعدتسال كرشلا يفن ىلع رصتقا :هريغ لاقو

 .ميلس ينب نم هنأل حتف مث مضب يملّسلا فالخب ةمِلَس ينب نم هنأل يرمتلاك نيتحتفب )١(

 .اهيف دهشتسا دقو دحأ موي ءابقنلا دحأ «مارح نب هللادبع هوبأ (۲)

 .ةلاسرلا تابثإ هنم مزلي ديحوتلا لوصحو «ديحوتلا لوصح يضتقي كرشلا يفن يآ ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت x مسببا

 نمو هللا بدك دقف هللا لسر بّذك نم ذإ «موزللاب ةلاسرلا تابثإ هئاعدتساو

 رئاس عم يأ «هتالص تحص أضوت نم :كلوقك وهو «كرشم وهف هللا بذك

 يف ًالامجإ هب ناهيإلا بجي ام عيمجب ًانمؤم هنوك لاح تام نم دارملاف ءطورشلا

 ."”يليصفتلا يف ًاليصفتو يلامجإلا

 .ديحوتلا لضف باب يف كلذب قلعتي ام ضعب مدقت دق :تلق
 ينعي «هحيحص» يف يراخبلا هركذ اك هللا الإ هلإ ال ريسفت هيفو :فنصملا لاق

 اك هاوس دبع نم ةءاريلاو ةدابعلاب هللا دارفإو كرشلا كرت :هللا الإ هلإ ال ىنعم نأ

 .كرشلا نم ملس نم ةليضف هيفو «ثيدحلا هني
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 عم هللاب كرشي ال تام نم دارملاف ءضعب ىلإ اهضعب ٌمض نم دب الف ةلدألا نم مولعم اذهو )١(

 .هب رفكلا بجي اهب هرفكو هب ناميإلا بجي اهب هنامیإ



 حق
 يلج ے9 ىج
 یی ورا 25 ےک

 صب و صه

 باب

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا

 ىنعبتا نمو اأ ةري صب لع هللا َلِإ وعد ليس وزله لق :لاعَت هللا لوگو اأ ةر دص 3 0
 فسوي] 4( تیک رتل مامو هَل حَبسَو

 : خلا
 وهو هلضفو ةقيلخلا هل تقلخ يذلا رمألا -هللا هحر- فنصملا نيب ال

 يف دولخلا هبحاصل بجوي هنأو «كرشلا وه يذلا هدض نم فوخلا ركذو ءديحوتلا

 نظي اک هسفن ىلع رصتقي نأ كلذ فرع نمل يغبني ال هنأ ىلع ةمجرتلا هذه ِهّبن «رانلا

 ىلإ وعدي لب «سانلا نم كينعي امو سانلا كرتاو قحلاب لمعا :نولوقيو ؛لاهجلا

 نأش كلذ ناك امك .نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا

 ملعلا لهأ نم ههابشأو فنصملل ىرج اكو «نيدلا موي ىلإ مهعابتأو نيلسرملا

 .نيقيلاو ريصلاو نيدلاو

 ةداهش ىنعم وه يذلا ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب ًادبيلف .كلذ ىلإ ةوعدلا دارأ اذإو

 مل ىتمو .هيلع ىنبت يذلا اهلصأ وهف هب الإ لامعألا حصت ال ذإ .هللا الإ هلإ ال نأ

 :ىلاعت لاق امك كرشلا عم ةدابعلا حصت ال ذإ طباح وه لب لمعلا عفني مل دجوي

 يلوا ر 0 أب مهنا لع َنِيِرِهَس ثب هلا لَم أورمعي ن نأ نكرم ناکام ۾

 ىنعم ةفرعم نألو .(۱۷ :ةبوتلا) 400 توخ ّمُه راتلآ فو ريل حَمْعَأ تطيح

 .ةوعدلا يف هب أدبي ام لوأ ناكف .دابعلا ىلع بجاو لوأ وه ةداهشلا هذه

 نوددعتم صاخشأ ناك اذإ ا ةيافك ضرف اهيف نوكت ىلوألا لاحلا :نالاح اه ديحوتلا ىلإ ةوعدلا )١(

 ناكم يف ناك اذإ اك ءنيع ضرف نوكت نأ :ةيناثلا لاحلاو «ةوعدلاب مايقلا نوعيطتسيو كلذب نوملعي

 .هريغ ةوعدلا ىلع ردقي ال وأ هريغ مهم ملعي ال



 نعمت نمو أنآ َةَريِصَب لع ولأ َلِ وعد ل يبس وذل لق # :ىلاعت هلوقو» :لاق
 .« 4( کر ملا َنِأَنَأآَمَو لانس 2 سو

 يأ «هليبس هذه نأ سانلا ربخي نأ هل ًارمآ هب هلوسرل یلاعت لوقي :ريثك نبا لاق

 ىلع اهب هللا ىلإ وعدي هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا يهو «هتنسو هتقيرط

 هللا لوسر هيلإ اعد ام ىلإ وعدي هعبتا نم لكو وه ناهربو نيقيو كلذ نم ةريصب

 أو هللا هّرنأو يأ 4 هلايو :هلوقو .يعرشو يلقع ناهربو ةريصب ىلع وكي

 .ًاريبك ًاولع كلذ نع ىلاعتو كرابت «ديدنو كيرش هل نوكي نأ نع مّظعَأو

 :هلوق ناك اذإ كلذ رهظيو :ليق .ةمجحرتلاو ةيآلا نيب ةقباطملا هجو نيبتف :تلق

 مه هعابتأ نأ ىلع ليلد وهف 4 دا لاردا يف ريمضلا ىلع ًافطع # یمن ِنَمَو
 هعابتأ نأ يف حيرص وهف لصفنملا ريمضلا ىلع ًافطع ناك نإو «ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا

 نمضتي فطعلا نأ قيقحتلاو ءمهادع نم نود هب ءاج يف ةريصبلا لهأ مه

 .هللا ىلإ نوعدي نيذلا ةريصبلا لهآ مه هعابتأف «نيينعملا

 ولو ًاريثك نأل ؛صالخإلا ىلع هيبنتلا :اهنم فنصملا اهيلع هّبن لئاسم ةيآلا يفو

 نأ كلذ هجوو «ضئارفلا نم ةريصبلا نأ اهنمو .هسفن ىلإ وعدي وهف قحلا ىلإ اعد

 نم سيلف مهنم نكي ل نمف «ةريصبلا لهأ الإ ًاقح هعابتأ سيلو «بجاو اي هعابتا
 هنأ ديحوتلا نسح لئالد نم نأ اهنمو «ضئارفلا نم ةريصبلا نأ نّيعتف «هعابتأ

 داعبإ اهنمو .هلل ةّبسم هنوك كرشلا حبقأ نم نأ اهنمو «ةبسملا نع لجو زع هللا هيزنت

 لک رشم ركب مھ يصب ا کر تع لل

Ce 
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 .ريثكلا ءيشلا لاحلا ءوسو داسفلا نم اهيف لصحي ملع نودب ةوعدلا نآل ملعلا ةريصبلاب دارملا )١(



 اا لل ديمحلا زيزعلاريسيت

 :ُهَل لاق ؛نَمَيلا لإ ًاذاَعُم َّتَعَب َمَل لكي هللا ٌلَوُسَر ذأ ساک نا نڪو و :لاق

 إال نَا ةداَهَش هبَلِإ مُهوُعدَت ام َلَّوَأ نُكيلَف ؛باّتكلا ٍلْهَأ ْنِم اَمْوَق يأت كن
 .هللا الإ

 نأ ْمُهْمِلْغَأ كَل َكوُماَطَأ ")هُم ْنِإَف هللا اوُدَحَوُي نأ لل :ِةَياَوِر ينو

 َكِلّذِل ٌكوُعاَطَأ ْمُه ْنَِق لَو موي لك يف ِتاَوَلَص سم ْمِهْيَلَع صرفا هلا
 هر م عم 0ء ھه ھے م ےےے

 لع دَر ْمِهِتانعأ ْنِم ْذَحْؤُت ََفَدَص ْمُهْيَلَع لع ضَرفا هللا نأ ْمُهَْمِلْع ءا

 َةَوْعَد تاو مِهاَوْم 3 “یارکو َكاَيِإَف كلذ َكوُعاَطَ ْمُهه نق ۾ مهار
 د

 .ُةاَجّرخَأ . «ٌتاّجح هللا َّنْبَبَو اهي سي ها موُلْظَلا

 نميلا ىلإ ًاذاعم ثعب لَك ناك :ظفاحلا لاق :«نميلا ىلإ ًاذاعم ثعب املا :هلوق

 «يزاغملا رخاوأ يف -يراخبلا ينعي- فنصملا ركذ اك ةي يبنلا جح لبق رشع ةنس

 هدانسإب يدقاولا هاور .كوبت نم ةي هفرصنم دنع عست ةنس رخآ يف كلذ ناك ليقو

 هنأ دعس نبا ىكح مث «هنع «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو «كلام نب بعك ىلإ

 لب ةالصلا ىلإ ىعدي ال رفاكلا نأ ىلع ليلد هيفو «ىنعملاب هوور ةاورلا نأل تاياورلا فالتخا )١(

 ىلإ ىعدي هنإف ةالصلا يف رّصقملا دحوملا امأ «ةالصلا ىلإ يعد باجتسا نإف ديحوتلا ىلإ ىعدي

 .ةالصلا

 نمف ءساسألاو لوصألا يه هذه نأل ؛ةاكزلاو ةالصلاو ديحوتلاب ىفتكاو جحلاو مايصلا ركذي ل (۲)

 ثيدحلا اذه ريظنو «رمعلا ضرف جحلاو «ماعلا ضرف مايصلا نألو ءاهريغل باجتسا اه باجتسا

 ى هيس اوم ركل ارناي واصلا اوماقآو ابات ن :لاعت هلوقل ىرخأ صوصن

 .( نيل يف نو هوڪو تاو وكلا ماکو ابا نيل :هلوقو
 .نيكاسملا ءارقفلا يف لخدي (۳)

 تحمس اذإ الإ ردو ربوو محش هيف ام وهو رايخلا لماعلا ذخأي الف يلاعلا ديجلا رايخلا :ميركلا (5)

 .رارشلا ذخأي الو رايخلا ذخأي الف لدعلا وه اذهو طسولا ذخأي لب ءاهبحاص سفن كلذب



(CDديمحلا زيزعلا ريسيت سلا ل  

 لزي مل هنأ اوقفتاو .نامث ةنس حتفلا ماع هثعب :ليقو .رشع ةنس رخآلا عيبر يف ناك

 له فلتخاو ؛اهب تاهف ماشلا ىلإ هجوت مث ركب يأ دهع يف مدق نأ ىلإ نميلا ىلع
 .لوألاب يناسغلاو يناثلاب ربلادبع نبا مزجف ءايضاق وأ ًايلاو ذاعم ناك

 .ًايضاقو ًايلاو ناك هنأ رهاظلا :تلق

 دوهيلا هب ينعي :يبطرقلا لاق :«باتكلا لهأ نم ًاموق يأت كنإ» :هلوق

 ىلع ههبن انإو «بلغأ وأ برعلا يكرشم نم رثكأ نميلا يف اوناك مهنأل «ىراصنلاو

 فالخب «قباس ملع لهأ مهنأل ءمهناحتمال ةلدألا دعيو «مهترظانمل ًايهتيل اذه

 ءاهيلع هتم عمجيل ةيصولل ةئطوتلاك وه :ظفاحلا لاقو .ناثوألا ةدبعو نيكرشملا

 .يبطرقلا مالك ىنعم ركذ مث

 يغبني هنأ ىلع هيبنتلاو «لهاجلا ةبطاخمك تسيل ملاعلا ةبطاخم نأ هيفو :تلق

 ءاملع نم ةهبش هيلع دروي نمب ىلتبي التل «هنيد يف ةريصب ىلع نوكي نأ ناسنإلل
 .ملعلا بلط ىلع صرحلاو «هبشلا نم زارتحالا ىلع هيبنتلا هيفف ءنيكرشملا

 «لوأ» عفر زوجي «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف» :هلوق

 .سكعلابو «ةداهش)» بصن عم

 حيحص) نم ديحوتلا يف ةياورلا هذه «هللا اودحوي نأ ىلإ» «ةياور يفو» :هلوق

 لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعداف» :تاياورلا ضعب ينو ««يراخبلا

 ىلإ ةوعدلا ركذ اهيف تاياورلا رثكأو .(هللا لوسر ًادمحم نأو» اهضعب ينو هللا

 .نيتداهشلا

 نأ :ةداهش ىنعم ىلع هيبنتلا ىلإ ةياورلا هذه داريإب -هللا هحر- فنصملا راشأو

 كلذلف هاوس ام ةدابع كرتو «ةدايعلاب ىلاعت هللا ديحوت اهانعم ذإ ؛هللا الإ هلإ ال

 ءامللا اودحوي نأ ىلإ) :ةرمو ««هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :ظفلب ةرم ثيدحلا ءاج

 هللا نأ مهربخأف «هللا اوفرع اذإف «هللا ةدابع هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف» :ةرمو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 يذلا هللاب نايإلاو «توغاطلاب رفكلا وه كلذو ««تاولص سمح مهيلع ضرتفا

 وولي َكَسْمَتْسَأِر ف هاب نوو توغطلاب رمح نمم :هيف هللا لاق
 ۲٠٦ :ةرقبلا) 4 اه َماَصِنأ

 نم هللا نود نم ىعدت يتلا ةهآلاو دادنألا علخ وه :توغاطلاب رفكلا ىنعمو

 هدارفإ وه :هللاب ناميإلا ىنعمو .هتوادعو هضغبو ءأسأر اهب كرشلا كرتو «بلقلا

 هللاب ناميإلا وه اذهو «هرمأل دايقنالاو لذلا ةياغب بحلا ةياغ نمضتت يتلا ةدابعلاب
 «ىلاعت هلل ةدابعلا صالخإل مزلتسملا «-مالسلا مهيلع- لسرلاب ناهيإلل مزلتسملا

 «حلاصلا لمعلاو «عفانلا ملعلل مزلتسملا قحلا هنيدو ىلاعت هللا ديحوت وه كلذو

 ال هدحو هتدابع ةقيقحو «هللاب ةفرعملا ةقيقحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةقيقح وهو

 .هل كيرش

 «!ىنعم ةقفتملا ًاظفل ةفلتخملا ظافلألا هذ ثيدحلا اذه ىور نم هقفأ ام هللف

 ةلمعو ًاقطنو ًايلع اهم رارقإلا وه هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم دارملا نأ اوفرعف

 رارقإلا وأ ءاهب قطنلا درجم وه ةملكلا هذه نم دارملا نأ لاهجلا ضعب هنظي امل ًافالخ

 داّبع هفرع دق ردقلا اذه نإف ءكيرش ريغ نم ءيش لكل هكلم وأ هللا دوجوب

 ةوعدلا ىلإ اوجاتحي مل كلذك ناك ولو «باتكلا لهأ نع ًالضف «هب اورقأو ناثوألا

 .هيلإ
 ههل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإ وه يذلا ديحوتلا نأ ىلع ليلد هيفو

 لسرلا هيلإ تعد ام لوأ ناك اذهلف «بجاو لوأ وه هاوس ام ةدابع كرتو

 لا ٍلوُسَر نم کلیم نم السر آموإ# :ىلاعت لاق امك «-مالسلا مهيلع-

 .ه :ءاينتلا» © نود عاق اّلِإملِإال هَ ِهْيَلِإ ییز

 4 تولا وبنو ةا او ذنعأ بأ لوس وم لك ف اقم دقو إل :لاقو
 ١(. :لحتلا)



(EDديمحلا زيزعلا ريسيت ملح  

 فاك لوسرلا نيد نم رارطضالاب ملع دقو :-هللا همحر - مالسإلا خيش لاق

 الإ هلإ ال نأ ةداهش «قلخلا هب رمؤي ام لوأو «مالسإلا لصأ نأ ةمآلا هيلع تقفتاو

 همد حابملاو ءًايلو ودعلاو السم رفاكلا ريصي كلذبف « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا

 هلاق نإو «ناهيإلا يف لخد دقف «هبلق نم كلذ ناك نإ مث «لاملاو مدلا موصعم هلامو

 ةوعدلا يف ةءادبلا هيفو «نايإلا نطاب نود مالسإلا رهاظ يف وهف «هبلق نود هناسلب

 ةحص يف طرتشي ال هنإ :ءالعلا نم لاق نم هب لدتساو «مهآلاف مهألاب ميلعتلاو

 نيتداهشلا داقتعا نأل مالسإلا نيد فلاخي نيد لك نم يربتلاب قطنلا مالسإلا
 .ليصفت كلذ ينو «كلذ مزلتسي

 :مالسإلا خيش لاق .نيتداهشلاب قطنلاب الإ رفاكلا مالسإب مكحي ال هنأ هيفو

 رفاك وهو «نيملسملا قافتاب رفاك وهف ةردقلا عم اب ملكتي مل اذإ ناتداهشلا امأف

 .اهئاملع ريهامجو ءاهتمتأو ةمألا فلس دنع ًارهاظو ًانطاب

 اهب رارقإلا عم هرفك نم امأ اهدحأب وأ اب رقي ال نميف ملعأ هللاو اذه :تلق

 نوكي دق ناسنإلا نأ هيفو .هب رفك امع هتبوت وه همالسإ نأ رهاظلاو «ثحب هيفف
 هيلع هبن هب لمعي الو هفرعي وأ هللا الإ هلإ ال ىنعم فرعي ال وهو ًاملاع ًائراق

 .فنصملا

 يتلا لاتقلا لبق ةوعدلا وه ءًاذاعم ةي يبنلا هب رمأ يذلا اذه :مهضعب لاقو

 .هءارمأ ةع ىبنلا اهب ىصوي ناك

 مل نم امأ «ةوعدلا هتغلب نمل لاتقلا لبق ةوعدلا بابحتسا هيف اذه ىلعف :تلق

 .هتوعد بجتف هغلبت
 .كلذل اوداقناو اودهش :يأ .«كلذل كوعاطأ مه نإف» :هلوق

 دعب ةالصلا نأ :هيف .«تاولص سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف» :هلوق

 رافكلا نأ ىلع هب لدتساو ءاهبحأو تابجاولا مظعأ ةلاسرلاب رارقإلاو ديحوتلا



 «لمعلا ىلإ اوعد مث «طقف ديحوتلا ىلإ ًالوأ مهاعد ثيح «عورفلاب نيبطاخ ريغ
 «مهريخأف كلذل كوعاطأ مه نإف» :هلوق نإف ًاضيأو «ءافلاب اهيلع كلذ بترو

 لالدتسالا اذهو :يوونلا لاق .ءيش مهيلع بجي مل اوعيطي مل ول مهنآ هنم مهفي

 ةبلاطملاو ايندلا يف اهريغو «تاولصلاب نوبلاطم مهغأب مهملعأ دارملا نإف .فيعض

 ءاهب نيبطاخم اونوكي ال نأ كلذ نم مزلي الو «مالسإلا دعب الإ نوكت ال ايندلا يف

 نوبطاخم رافكلا نأ راتخملا نأ ملعا مث :لاق «ةرخآلا يف اهببسب مهباذع يف دازيو

 .نيرثكألاو نيققحملا لوق اذه «هنع يهنملاو هب رومأملا «ةعيرشلا عورفب

 َنيكَسمْلا مهن كت ولو( َنِلَصَمْلا تي كتر اولا إم :ىلاعت هلوق هيلع لديو :تلق

 Oi < (8) نيل ويب بيكم اكو (ن5) ضیا َمَم ضو اڪ و ا(

 .تايآلا .(۳-4 :رثدملا) 4( نيول ُهَعَمَس مس رھعش امف

 ال ةسداس ةالص ناكل ًاضرف ناك ول ذإ ضرفب سيل رتولا نأ ىلع ليلد هيفو

 .رمألا رخآ يف اذهو ايس

 .اهولعفو مهيلع اهضرتفا هللا نآب اونمآ :ي أ .«كلذل كوعاطأ مه نإف» :هلوق

 ىلع درتف مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف» :هلوق

 نم ذخؤت اهنأو «ةالصلا دعب ناكرألا بجوأ ةاكزلا نأ ىلع ليلد هيف .«مهئارقف

 ىلإ عفدت اهنأ عم ركذلاب ءارقفلا لي يبنلا صخ اهنإو «ءارقفلا ىلإ فرصتو ءاينغألا

 نم رثكأ مه -ملعأ هللاو- ءارقفلا نأل ءاينغأ ناك نإو امهوحنو لماعلاو دهاجملا

 ةاكزلا ضبق ىلوتي يذلا وه مامإلا نأ هيفو .« دكآ مهقح نأل وأ «مهيلإ عفدت

 ليلد هيفو :ليق .ارهق هنم تذخأ اهئادأ نع عنتما نمف «هبئان وأ هسفنب امإ اهفرصو

 ام ىلعو .دمحأو كلام بهذم وه اى دحاو فنص يف ةاكزلا جارخإ يفكي هنأ ىلع

 ال ريقفلا نو ءرفاك الو ينغ ىلإ اهعفد زوجي ال هنأ هيفو . ليلد هيف نوكي ال مدقت

 هنم ذوخأملا لعج هنإ ثيح نم ةاكزلا نم ىطعي ال ًاباصن كلم نم نأو «هيلع ةاكز



(ODديمحلا زيزعلا ريسيت ملخحاالا  

 عنام ىنغلاو «ينغ وهف هنم ةذوخأم ةاكزلاف باصنلا كلم نمو .ريقفلاب هلباقو ًاينغ

 وه اک نونجملاو يبصلا لام يف ةبجاو ةاكزلا نأو «ينثتسا نم الإ ةاكزلا ءاطعإ نم

 .«مهئاينغأ نم :هلوق مومعل روهمجلا لوق

 عمج مئاركلاو ؛ريذحتلا ىلع مئارك بصنب وه :«مهلاومأ مئاركو كايإف» :هلوق

 نم اهقح يف نكمملا لامكلا ةعماج يه :«علاطملا» بحاص لاق .ةسيفن يأ «ةميرك

 ىلع مرحي نأ هيفو .يوونلا هركذ .فوصو محل ةرثك وأ «ةروص لامجو نبل ةرازغ

 لالا بحاص ىلع مرحيو .طسولا ذخأي لب «ةاكزلا يف لاملا مئارك ذخأ لماعلا

 .زاج ةميركلا جارخإب هسفن تباط نإف «طسولا جرخي لب «لاملا رش جارخإ

 ةياقو اهنيبو كنيب لعجاو مولظملا ةوعد رذحا يأ :«مولظملا ةوعد قتاو» :هلوق

 عيمج نم عنملا ىلع هيبنت هيفو .مولظملا كيلع وعدي الئل ؛ملظلا كرتو لدعلا لعفب
 اهذخأ نأ ىلإ ةراشإ مئاركلا ذخأ نم عنملا بقع هركذ يف ةتكنلاو «ملظلا عاونأ

 .ظفاحلا هركذ «ملظ

 هللا نع بجحت ال يأ .باجح هللا نيبو اهنيب سيل نأشلا يأ «هنإف» :هلوق

 دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدح يف اک ًابصاع ناك ناو اهلبقيف هيلإ عفرت لب «لاعت

 هداتسإو ("”(هسفن ىلع هروجفف ًارجاف ناك نإو ةباجتسم مولظملا ةوعد» :ًاعوفرم

 ديقم وهف ًاقلطم ناك نإو اذه يبرعلا نب ركب وبأ لاقو .ظفاحلا هلاق «نسح

 نأ امإو «بلط ام هل لّجعُي نأ امإ :بتارم ثالث ىلع يعادلا نأ رخآلا ثيدحلاب

ES0 مهول  

 نإ ها َنوُعَدَتاَم فش :ىلاعت هلوقب .(51 :لمنلا) امد اإ َرْطْضُمْلا بيم نأ

 ًارجاف ناك نإ ملاظلا ريغ ىلعو هسفنل هئاعد يف هل باجتسي ال ناك نإو ًارفاك ناك ولو ىتح لب . )١(

 .مارحلل ًالكآ

 .مولظملا ريغ يف لاح هل اذهو لاح هل اذه لب ديقم ريغ نوكي نأ لمتحيو (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لمعلا بوجوو لدعلا دحاولا ربخ لوبق ًاضيأ ثيدحلا ينو ٠١(. :ماعنأل» © هَ

 مهرمأيو «هتالوو هلامع ظعي هنأو ةاكزلا ةيابحجل لامععلا ثعبي مامإلا نأو "هب

 هتبقاع حبق مهفرعيو «ملظلا نع مهاهنيو «هيلإ نوجاتحي ام مهملعيو «هللا ىوقتب

 .فنصملا هركذ ؛جيردتلاب ميلعتلا ىلع هيبنتلاو

 ذاعم ثعب نأ عم «جحلاو موصلا هوحنو ثيدحلا اذه يف ركذي مل هنأ ملعاو

 :مالسإلا خيش لاق .ءاملعلا نم ريثك ىلع كلذ لكشأف «مدقت اك رمألا رخآ يف ناك

 نإف «كلذك رمألا سيلو ثيدحلا مهضعب رصتخا ةاورلا نأ سانلا ضعب باجأ

 "”سيقلا دبع ثيدح لثم دحاولا ثيدحلا يف عقي انإ اذه نأل ؛ةاورلا يف نعط اذه

 .هركذي مل مهضعبو مايصلا مهضعب ركذ ثيح

 :ناباوج اذه نع نكلو «كلذك امهيف رمألا سيلف نالصفنملا ناثيدحلا امأف

 مث ناتداهشلا هللا ضرف ام لوأو «ضئارفلا لوزن بسحب كلذ نأ :امهدحأ

 يف جحلا بوجو ركذي مل اذهو «يحولا تاقوأ لوأ يف ةالصلاب رمأ هنإف «ةالصلا

 ٠ .ةرخأتملا ثيداحألا يف ءاج اهنإ ثيداحألا ةماع

 .اهيف ام ركذي ملو ةرخأتملا ثيداحألا نم اذهو :تلق

 يتلا ضئارفلا ةرات ركذيف «هبساني ام ماقم لك يف ركذي ناك هنأ :يناثلا باوجلا

 «ةاكز هيلع نكي مل نإ مايصلاو ةالصلا ةرات ركذيو «ةاكزلاو ةالصلاك اهيلع لتاقي

 ثيدح يف اى جحلا ضرف لبق نوكي نأ امإف .مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا ةرات ركذيو

 .هيلع جح ال كلذب بطاخملا نوكي نأ امإو .هوحنو سيقلا دبع

 يف ىلاعت هللا ركذ اذهو ءضتارفلا رئاسل سيل نأش امهلف ةاكزلاو ةالصلا امأو

 امث وهو نطاب رمأ هنإف «موصلا فالخب ناترهاظ ناتدابع |مأل |مهيلع لاتقلا هباتك

 .دحاو ًاذاعم نأل )١(

 .ثيدحلا (هدحو هللاب ناهيإلا ام نوردتأ ؛هدحو هللاب نايإلاب مكرمآ» :سيقلا دبع دفو ثيدح (؟)



CDديمحلا زيزعلا ريسيت سلم ا ه-1ا  

 امم كلذ وحنو ةبانجلا نم لاستغالاو ءوضولا سنج نم وهف «سانلا هيلع نمتتا
 هنكمي امك ءًارس لكأي نأو موصلا يوني ال نأ هنكمي ناسنإلا نإف «دبعلا هيلع نمتؤي

 "”مالعإلا يف ركذي يب وهو ؛ةاكزلاو ةالصلا فالخب «هتبانجو هثدح متكي نأ

 قلع اذهلف ءاهلعفب نيملسم نوريصيو ءاهيلع سانلا لتاقي يتلا ةرهاظلا لامعألا

 إف ""(ةءارب) يتيآ يف اک ًابجاو ناك نإو «مايصلا نود ةاكزلاو ةالصلاب كلذ

 ىلإ لبج نب ذاعم ثعب ال كلذكو .سانلا قافتاب مايصلا ضرف دعب تلزن (ةءارب)

 هبوجو نأل جحلا ركذ الو نطاب وهو عبت هنأل مايصلا هثيدح يف ركذي مل نميلا

 .هانعمب ًاصخلم ىهتنا .ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف بجي ال وهو «ماعب سيل صاخ

 هجرخأو «نيحيحصلا» يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يأ :«هاجرخأ» :هلوق
 ."'هجام نباو «يئاسنلاو ءيذمرتلاو «دواد وبأو .دمحأ ًاضيأ

2 2 © 

 :ىرخألا ةيآلاو .4' ْمُهَلِْبِم اوكه َءرَكَيلا اونا واصلا أوُماَقَأَو اوبا نط :يهو (1)

 .ةعبسلا هاور يأ (۳)



 DD ديمحلا زيزعلاريسيت

 نيِطْعُأل» :ريبَح موي لاق ايب هللا َلوُسَر ن :ٍدْعَس نب ِلْهَس نع هلو

 (هْيَدَي َلَع هللا ُحَتْفُي ؛هلوسَرَو هللا ةو ُكَلوُسَرَو هللا بن ًالُجَر اَدَع َدِياَرلا

 ا لرز لع از او ضا اف ؟اَهاَطْعُي ما مه و

 َوُه :َليِقُق «؟ِبِلاَط يآ نب لح َنْبأ» :َلاَم اَ ءاهاطعُي نأ اوُجْرَي ْمُهْلُك لي

 1[ أك ابك ُهَلاَعَو بع يف قصب هپ يَ يَ اورا :ا .هيتَع كتي
 ري ا

C+ A CA 

 ْمِهِيَحاَسي َلِزَْت ىتح كلر لع ْذُقْنا» :َلاَقَو يارا ُهاَطْعَأَت جو وپ نب

 هللاَوَق ؛هيف ىلاَعت هللا ٌّقَح ْنِم ْمِْيَلَع ُبِي ا ْمُهديْخَأَو ېالشإلا ل ْمُهعدا م

 .(محَنلا "رن ْنِم َك كح ًادِحاَو الجر كب هلا ينل
 ب م ډب ب عر
 .نوضوخم .يأ :نوک ديو

 نم -هنع هللا يضر- يلعل يور ام حصأ ثيدحلا اذه :مالسإلا خيش لاق

 . "هجو ريغ نم «نيحيحصلا» يف هاجرخأ لئاضفلا

 «يراصنألا دلاخ نب كلام نب دعس نب لهس وه :«لهس نع» :هلوق

 ةنس تام .ًاضيأ يباحص هوبأو «ريهش يباحص سابعلا وبأ «يدعاسلا ءيجرزخلا

 .ةئملا زواج دقو نينامثو نا

 نع ملسمل ظفللاو «نيحيحصلا» يف .ربيخ ةوزغ يف يأ :«ربيخ موي لاق» :هلوق

 «ربيخ يف ايب يبنلا نع فّلخت دق -هنع هللا يضر- يلع ناك :لاق عوكألا نب ةملس

 -هنع هللا يضر- يلع جرخف !؟لكَي هللا لوسر نع "'فلختأ :لاقف «ادمَر ناكو

 لاق اهحابص يف لجو زع هللا اهحتف يتلا ةليللا ءاسم ناك الف ِ؟ِيِكَي يبنلاب قحلف

 .ًاليلق ميلا نكست دقو ءرامح عمج وهف ميملا مضب رمح امأو ءارمحو رمحأ عمج :ميملا ناكسإب رم (۱)
 .ديناسألا يهو ةددعتم قرط نم قيرطلا انه هجولاب دارملا (۲)

 .ربيخ لوأ رضحي مل هنأ ىلع ليلد اذهو ماهفتسا فلختأ (۳)



x 0ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 وأ هلوسرو هللا هبحي ًالجر ًادغ ةيارلاب نذخأيل وأ ةيارلا نيطعأل» هي هللا لوسر

 .«هيلع هللا حتفي هلوسرو هللا بحي :لاق

 «ةيارلا ٍةِلَك هللا لوسر هاطعأف يلع اذه :اولاقف .هوجرن امو يلعب نحن اذإف

 هيلع- هنأو «ربيخ لوأ دهشي ل -هنع هللا يضر- ًايلع نأ نيبي اذهو .هيلع هللا حتفف

 .اهحابص يف هللا اهحتف يتلا ةليللا ءاسم ةلاقملا هذه لاق -مالسلا

 لجر ىلإ ءاوللا عفاد ينإ» :ةديرب ةياور يف :ظفاحلا لاق :«ةيارلا نيطعأل» :هلوق

 فرعي «برحلا يف لمي يذلا مّلَعلا وهو «ءاوللا ىنعمب ةيارلاو .«هلوسرو هللا هبحي

 دقو .ركسعلا مَّدقمل هعفدي دقو «شيجلا ريمأ هلمحي دقو «شيجلا بحاص عضوم هب

 نبا ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ ىور نكل ءامهفدارتب ةغللا لهأ نم ةعامج حرص

 نع يناربطلا دنع هلثمو .ضيبأ هؤاولو «ءادوس ةي هللا لوسر ةيار تناك :سابع

 دمحم هللا الإ هلإ ال :هيف بوتكم :دازو ةريره يبأ نع يدع نبا دنعو «ةديرب

 . ةيفرع امهنيب ةقرفتلا لعلف رياغتلا يف رهاظ وهو هللا لوسر

 -هنع هللا يضر- يلعل ةليضف هيف :«هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي» :هلوق

 :مالسإلا خيش لاق .هصئاصخ نم اذه سيل نكلو «كلذب هل دهش يب يبنلا نأل ؛

 يقت نمؤم لك بحي هلوسرو هللا نإف «ةمئألاب الو يلعب ًاصتخم فصولا اذه سيل

 بصاونلا ىلع هب جتحي ام نسحأ نم ثيدحلا اذه نكل “«هلوسرو هللا "بحي

 اذه نکل .جراوخلاك هنوقسفي وأ هنورفكي دقل لب .هنولوتي الو هنم نوؤربتي نيذلا

 لئاضف ىلع ةلادلا صوصنلا نولعجي نيذلا ةضفارلا لوق ىلع متي ال جاجتحالا

 .«لماكلا» هباتك نم دارفألا يف )١(

 الثم هنم رغصأ ةيارلاو «ريبك ملع ءاوللا نوكيف «رياغتلا ىلع ليلد وهف ثيداحألا تتبث اذإ )١(

 .ةغل نافدارتم امهف حصت ملاذإو

 .يفنلل مزال فصو اذهو (۳)

 .ةدرلا نم هل ظفح هيف نييعتلا نأل ةبقنم كلذب هل ةداهشلاو يلعل نيبعتلا نكلو (5)



 ص ديمحلا زيرغلاريسيت

 لطاب اذه نكل «كلذ لثم يلع يف لوقت جراوخلا نإف «مهتدر لبق تناك ةباحصلا

 تابثإ هيفو .ًارفاك تومي هنأ ملعي نم ىلع حدملا اذه لثم قلطي ال هلوسرو هللا نإف

 هللا هبحأ ىتح يب هللا لوسرل عابتالا مات ًايلع نأ ىلإ ةراشإ هيفو هلل ةبحملا ةفص

 . هانعمب ظفاحلا هركذ .قافنلا ةمالع هضغبو «ناهيإلا ةمالع هتبحم تناك اذهو

 ناكف «هيدي ىلع حتفلا لوصحب ةراشبلا يف حيرص :«هيدي ىلع هللا حتفي» :هلوق

 . هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش ىلع ليلد هيفف «كلذك رمألا

 «ةيفرظلا ىلع مهتليل بصنب وه .«مهتليل نوكودي سانلا تابف» :هلوق

 ضوخ يف ةليللا كلت اوتاب مهنأ دارملاو نوضوخي :فنصملا لاق نوكوديو
 «هب مهمامتها ديزمو ريخلا ىلع ةباحصلا صرح هيفو «هيلإ اهعفدي نميف فالتخاو

 .ناهيولاو ملعلا يف مهبتارم ولع ىلع لدي كلذو
 .ءانبلا ىلع ّيأ «عفرب وهف : «اهاطعي مم :هلوق

 ينو .«اهاطعي نأ وجري مهلك ة5 هللا لوسر ىلع اودغ اوحبصأ املف» :هلوق
 ."”«ئموي الإ ةرامإلا تببحأ ام :لاق رمع نأ» :ملسم دنع ةريره يبأ ةياور

 هصئاصخ نم تسيل -هنع هللا يضر- يلعل ةليضفلا هذه تناك نإ :تلق نإف

 :مالسإلا خيش لاق امك باوجلا ليق ؟كلذ هل نوكي نأ ةباحصلا ضعب ىنمت اذاملف

 هلل هتالاومل تابثإو «''”ارهاظو ًانطاب هناميإب يلعل هنيعب كي يبنلا ةداهش كلذ يف نأ

 هل اعد وأ ةداهشب نيعمل ةئ يبنلا دهش اذإو «هل نينمؤملا ةالاوم بوجوو «هلوسرو

 ءءاعدلا كلذ لثمو «ةداهشلا كلت لثم هل نوكي نأ سانلا نم ريثك بحأ ءاعدب

 .قافنلا نم مهضغبو ناهيإلا نم مهبح راصنألا نأ امك )١(

 .ربخأ |ى كلذ عوقول (۲)

 يغبني ةصاخ ةيزمو ةميظع ةبقنم هنيعب هل ةداهشلا نأ الإ هلوسرو هللا هبحي نمم رمع ناك نإو (۳)

 .اهيلع صرحلا

 .اهنم نامأو ةدرلا نم هل ظفحو )٤(



 ديمحلا زيزعلا ريسمت ملال

 كلذل هنييعت ناكو «ريثك قلخل هب وعديو ريثك قلخل كلذب دهشي 4و يبنلا ناك نإو

 هللادبعو سيق نبا تباثل ةنجلاب ةداهشلاك اذهو «هبقانمو هلئاضف مظعأ نم نيعملا

 هلوسرو هللا ةبحمل ةداهشلاو «نيرخآل ةنجلاب دهش دق ناك نإو ءامهريغو مالس نب

 ."”رمخلا يف برض يذلا

 .ريخلا ىلع ةباحصلا صرح ًاضيأ ةلمجلا هذه يفو :تلق

 نع هتبيغ دعبتسا ه٤ هنأك مهضعب لاق :«بلاط يبأ نب يلع نيأ لاقف» :هلوق

 دقو .هرخآ ىلإ «ةيارلا نيطعأل» :لاق دقو ايس ال «نطوملا كلذ لثم يف هترضح

 لاؤس هيفو «دعولا كلذب زوفي يذلا وه نوكي نأب عمطي مهلكو سانلا رضح

 .ريخلا عماجم يف مهنع هلاؤسو مهلاوحأ هدقفتو هتيعر نع مامإلا
 نع «ملسم حيحص» يف اك دمرلا نم يأ .(هينيع يكتشي وه ليقف» :هلوق

 .«هينيع يف قصبف دمرأ هب يتأف يلع يل وعدا» :لاقف صاقو يبأ نب دعس

 اولسري نأب مهرمأ «لاسرإلا نم رمأ «عطق ةزمهب :'هيلإ اولسرأف لاق» :هلوق

 ءيلع ىلإ ينلسرأف لاق هيبأ نع ةملس نب سايإ قيرط نم ملسملو .هل هوعديف هيلإ

 .أربف هينيع يف قصبف ءدمرأ هدوقأ هب تئجف
 .لفت يأ «داصلا حتفب :«قصبف» :هلوق

 رسكلا زوجيو «برض نزوب «ةزمهملاو ءارلا حتفب وهو :«أربف هل اعدو» :هلوق

 الو دمر نم عجو هب نكي مل نأك «ةلماك ةيفاع لاحلا يف يفوع يأ ءملع نزوب

 ذنم تعدص الو تدمر اف :يلع ثيدح نم يناربطلا دنعو .ًالصأ رصب فعض

 ." نيتداهشلا ىلع ليلد هيفو «ةيارلا ةا يبنلا ّيلإ عفد

 هب ىتؤي ام رثكأ ام هللا هازخأ لجر لاق رمخلا يف دلجو هب يآ ال يعشاجملا راح نب ضايع وهو )١(

 ةبلغل يصعي دق ملسملا نأ ىلع ليلد هيف اذهو «هلوسرو هللا بحي هنإف هنعلت ال» :ِِلَي يبنلا لاقف

 .بوتي نأ ثبلي ال مث هلوسرو هللا بحي وهو هناطيشو هاوهو هتوهش
 = قحتسملا هنأو هللا ةردق ىلع ليلد وهف لاحلا يف هافاع هللا نألف للا الإ هلإ ال نأ ةداهش امأ (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 «َّمسي مل نمل اهوصحل ردقلاب ناميإلا هيف :فنصملا لاق : «ةيارلا هاطعأف» :هلوق

 تافتلالا مدعو «هيلإ بلقلاب لابقإلاو «هللا ىلع لكوتلا هيفو ءىعس نمع اهعنمو

 . "”لكوتلا يفاني ال اهلعف نأو «بابسألا ىلإ
 ‹كهجول ضما :يأ «ءافلا مضب وهف ذفنا امأ :«كلسر ىلع ذفنا لاقو» :هلوق

 لاقي «ةلجع ريغ نم كنيلو كقفر ىلع يأ «نيسلا نوكسو ءارلا رسكب :كلسرو

 دنع بدألا هيفو ءاهيلاوح ام وهو «مهضرأ ءانف .مهتحاسو .قفرب ءيشلا لمعي نمل

 مامإلا رمأ هيفو ءاهيلإ ةجاح ال يتلا ةجعزملا تاوصألاو شيطلا كرتو «لاتقلا

 ىتح :هلوق هيلإ ريشي اك ةميزع ضاقتنا الو فعض ريغ نم نيللاو قفرلاب هلامع

 .مهتحاسب لزنت
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم وه يذلا يأ :"«مالسإلا ىلإ مهعدا مث :هلوق

 يبأ ثيدح يفو .ةمجرتلا ثيدحلا قباط هجولا اذه نمو «هللا لوسر ًادمحم نأو

 :لاقو ةيارلا هاطعأف «بلاط يبأ نب يلع ةي هللا لوسر اعدف :ملسم دنع ةريره

 نكي مل ولف لاحلا يف هءاعد باجأ هللا نألف هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش امأو ءهدحو ةدابعلل =

 .لاحلا يف هءاعد باجأ امل يبن

 نوكودي اوتاب ةباحصلا نأل ملعلاو قزرلا بلط نم بابسألا لعفي نأ هيلع ناسنإلا نأو )١(

 يب يبنلا مهيلع ركني ملو بابسألا نم اذهو مهتليل
 ول نكل «مهتغلب ةوعدلا تناك نإو مالسإلا ىلإ ةوعدلاب رمألا هيفو ةمجرتلل دهاشلا وه اذه (۲)

 هنأ مهمالعإل بحتسم وهف مهاعد نإو سأب الف مهتغلب دق اهنأب ءافتكا مهعدي ملو مهلتاق

 ليلد هيفو «مالسإلا يف مهلوخد دوصقملا انإو ءمهئاسنو مهمرارذ يبسو مهاتق دوصقملا سيل

 مث «ربيخ ىلإ مهالجأ لب يبنلا نإف انه ربيخ ةوزغ يف اك ًاعفدو ًءادتبا عرش داهجلا نأ ىلع
 يف اكو ءديز نب ةماسأ ةدايقب مورلا هوزغ يف اكو «كوبت ةوزغ يف اكو «ًءادتبا مهازغ
 هلوقك صوصنلا هيلع لدت اكو .ًءادتبا اهلك قارعلاو ماشلا يفو ءافلخلا دهع يف تاحوتفلا

 3 ر
 ام ًافالخ مهنع اوفكو لقي مو © ْمُهَلِيمأولَحَم هرڪا اداة ملأ أوُماَقَأَو اوبا نك :ىلاعت

 .ًءادتبا ال ًاعافد عرش داهجلا نأ نم نيرصاعملا باتكلا ضعب هلوقي



x (ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 «تفتلي ملو فقو مث ًائيش يلع راسف «كيلع هللا حتفي ىتح تفتلت الو شما»

 هلإ ال نأ اودهشي ىتح مهلتاق» :لاقف ؟سانلا لتاقأ اذام ىلع هللا لوسر اي خرصف

 الإ مهاومأو مهءامد كنم اوعنم دقف كلذ اولعف اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو «هللا الإ

 اهم دارملا .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا نأ هيفو «هلا ىلع مهاسحو اهقحب

 للك يبنلا قرفي ملو ءاهنولوقي دوهيلاف الإو كرشلا كرتو ءا صالخإلا ىلإ ةوعدلا

 نم دارملا نأ ملعف «برعلا يكرشم نم اهلوقي ال نم نيبو مهنيب اهيلإ ةوعدلا يف
 هلوق ىنعم وه كلذو «هب لمعلاو ءاهانعم داقتعاو ءاهب ظفللا وه ةملكلا هذه

 الو هَل الإ دب اََّأَتِتَبَو اکی ماوس ملك لإ اوکاکت : کلا لأي و :ىلاعت

 ادهش اوُلوُفَف اار نق هللا نود نص اياب ارا اصعب تضعي دخ صعب دخ ال لو اس ءوي د كرش 5

 رسا الو ٥ نأ دبع نأ ثا آم لف : هلوقو c(4 درع 47 506

 مهعدا مث 3 :هلوق ىنعم وه كلذو .(*5 :دعرلا) 4015 بام هيلو أوع عدا هل ءب

 كرتو ديحوتلا لعفب هل دايقنالاو «ىلاعت هلل مالستسالا وه يذلا «مالسإلا ىلإ

 زاج ةوعدلا مهتغلب دق اوناك نإ نكل «لاتقلا لبق ةوعدلا ةيعورشم هيفو «كرشلا

 بحتستو «'''نوُراغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ ةا يبنلا نأل «ًءادتبا مهلاتق
 .مهتوعد تبجو مهغلبت مل اوناك نإو «'''هانعم يف امو ثيدحلا اذهل مهتوعد | ا« )۲( . .

 يأ مالسإلا يف يأ :«هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي اب مهربخأو» :هلوقو

 ءاهلعف نم دب ال يتلا هقوقح نم مهيلع بجي اب مهربخأف «مالسإلا ىلإ اوباجأ اذإ
 اوعنم دقف كلذ اولعف اذإف» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقك اذهو «ةاكزلاو «ةالصلاك

 هللا يضر- رمعل قيدصلا ركب وبأ هرسف دقو «اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد كنم

 ةرضم كلذ يف ناكف نيملسملا ىلع اومجهو اودعتسال مهاعد ول ذإ كلذ يف ةحلصملا نأل )١(

 .مهنوصح يف مهنإف ربيخ يف دوهيلا فالخب مهيلع

 .مهاتق وأ مهتوعد نم هيف ةحلصملا ىري ام مامإلا لعفيو (؟)



 سسس برببلل ديمحلا زيزعلاريسيت

 للا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا ةدرلا لهأ لتاق امل -امهنع

 سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ِةلكَي هللا لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك :رمع هل لاقف

 الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح

 ىلإ انودؤي اوناك ًاقانع ينوعنم ول هللاو «لاملا قح ةاكزلا نإف :ركب وبأ لاق «؟اهقحب

 .اهعنم ىلع مهتلتاقل ب هللا لوسر
 بجي اب مهربخأف ديحوتلا وه يذلا مالسإلا ىلإ اوباجأ اذإ مهنأ :هلصاحو

 جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم مالسإلا ىلإ ىلاعت هللا قح نم كلذ دعب مهيلع

 اوباجأ دقف كلذ ىلإ اوباجأ نإف .هقوقحو ةرهاظلا مالسإلا عئارش نم كلذ ريغو

 لدف .ًاعامجإ هلاحب قاب لاتقلاف كلذ نم ءيش نع اوعنتما نإو ءاقح مالسإلا ىلإ

 ةمصعلا وه :لاقي وأ .ةمصع هنأ ال ةمصعلا ليلد ةداهشلا يتملكب قطنلا نأ ىلع

 :كلذ ىلع لدي «لمعلا طرشب نكل

 .(44 :ءاسنلا) 4 اوس هللا لیس يف مرض اذ اَوُمماَء ترد اك © :ىلاعت هلوق

 هلوق كلذ ىلع لدي «ىنعم تبثتلل نكي مل ًامصاع نيتداهشلاب قطنلا ناك ولو ةيآلا
 ةرلَّصلأ أوماَقاووت ديحوتلا اولعفو كرشلا نع يأ .«ه :ةبوتلا) 4 أوُباَت نإ :ىلاعت

 ب ےس ےس ع 4

 نأ هيفو رومألا هذه ىلع نوكي لاتقلا نأ ىلع لدف 4 َمَهَكيِسأولَحص وكيلا ارتا

 هل ةدابعلا صالخإك السم نكي مل اهب تأي مل نم مالسإلا يف ًاقوقح ىلاعت هلل

 اي4 يبنلا ناك اك هللا ىلإ ةاعدلا مامإلا ثعب هيفو .هنود نم دبعي اهب رفكلاو

 .هيلإ هوجاتحي ام هلامعو هءارمأ مامإلا ميلعت هيفو .نولعفي نودشارلا هؤافلخو

 يه نأ :معنلا رمح نم كل ريخ ًادحاو ًالجر كب هللا يدي نأل هللاوف» :هلوق

 ردصمب قوبسم اهوخدمو نأو ءمسقلا مال اهنأل «ةحوتفم اهلبق ماللاو ؛ةيردصملا

 .معنلاو «ميلا نوكسو ةلمهملا مضب معنلا رمحو .ريخ هريخ أدتبم هنأ ىلع عوفرم
 لاومأ سفنأ يهو رمحلا لبإلا نم كل ريخ :يأ .ةلمهملا نيعلاو نونلا حتفب



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سم ياابو

 كل نوكت نأ نم ريخ دارملا :ليق ءيشلا ةسافن يف لثملا اهب نوبرضي «برعلا

 .اهكلمتو اهينتقت ليقو .اهب قدصتتف

 ءايندلا عاتم نوبحت مكنأ يأ .هيلع ليلد ال لوألاو ءرهظألا وه اذه :تلق

 ىلإ بيرقتلل وه |نإ ايندلا رومأب ةرخآلا رومأ هيبشتو :يوونلا لاق .هنم ريخ اذهو

 ."”اهعم اهلاثمأو ءاهرسأب ضرألا نم ريخ ةرخآلا نم ةرذف الإو «ماهفألا

 ءدحاو لجر هيدي ىلع ىدتها نمو ةليضفو هللا ىلإ ةوعدلا ةليضف هيفو

 .فالحتسا ريغ نم فلحلاو ءربخلاو ءاضقلاو ايتفلا ىلع فلحلا زاوجو
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 وأ هللا ليبس يف ةودغلا ثيدحلا يفو ءاهيف امو ايندلا نم ريح :دارملاف الإو ليثمتلا باب نم اذه )١(

 .اهيلع امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مكدحأ طوس عضومو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ ةحور

 ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا تناك ول» :ثيدحل ًائيش يواست ال اهنأل ايندلا نم ريخ دارملاو

 .«ءام ةبرش اهنم ًارفاك ىقس ام



 یی ورا نود ےک
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 هللا الإ هلإ ال نأ ""ةداهشو '''ديحوتلا ريسفت

 ۱ا
 > r ورس f Tw bo f> يد DI سمس ۾ همام سم

 را مهيأ ةليسولا مهير لإ توخي توعد ندا كيلو 0 :ىلاعت هللا لوقَو

 F-0 ےک رک رس ےہ ےس و ےس ےس e ےک ےک ودا م ص ر ا تو 1

 :ءارسإلا] 4060 اروذحم ناك َكْيَر تباذع نا ودياذع توقا :هّنمحر نورتو برقا
 ت

.[o¥ 

 یا ل (5) ودب اس اہ یتا ءو یوو یال مھر لاذ )» :ُهَلوََو
 هوك

 .[ 155-58 :فرخزلا]

 . خلا
 الو .دحاو ىنعملاف الإو ءنيظفللا رياغتل فطعلاو «نيتملكلا نيتاه ريسفت يأ

 نم فوخلاو «هيلإ ةوعدلاو .هلئاضفو ديحوتلا ةقباسلا باوبألا يف فنصملا ركذ

 تقلخ يذلا رمألا اذه ةفرعم ىلإ تقاتشا سوفنلا نأكف «كرشلا وه يذلا هدض

 ءلمب هيقل نإو هل رفغ هب هيقل نم نأ هللا دنع هنأش نم غلب يذلاو «ةقيلخلا هل

 ال ًالوق وأ هل ىنعم ال ًاسا سيل هنأ بابلا اذه يف -هللا همحر - نيب ؛اياطخ ضرألا

 ةملكب قطنلا وه هيف قيقحتلا ةياغ نأ نونظي نيذلا نولهاجلا هنظي اك هل ةقيقح
 هلإلا ىنعم نأ نظي مهنم قذاحلاو «يناعملا نم ءيشب بلقلا داقتعا ريغ نم ةداهشلا

 وه ديحوتلاو «ديحوتلا ىلع «ةلاد ةداهشلا نآل ءلولدملا ىلع لادلا فطع نم انه فطعلا )١(

 .(ديمح نب هللادبع انخيش) .ةداهشلا لولدم

 ةصق يف سابع نبا ثيدح هيلع لديو ةداهشلاب قطنلا درج ال هللا ديحوت دارملا نأ ىلع ليلد هيف (۲)

 .ًائيش هب كرشت ال هللا دبعت نأ مالسإلا ثيدحو هللا اودحوي نأ ىلإ ذاعم



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سلجم _ ابو

 اذهو «ةيبوبرلا ديحوتب رارقإلا وه هتفرعم ةياغ نوكتف «كلملاب درفتملا قلاخلا وه
 يف هنم دب ال ناك نإو «هللا الإ هلإ ال» ىنعم ًاضيأ وه الو «ديحوتلاب دارملا وه سيل

 عيمج نم لجأ وه ليلج ىنعم هل لوقو ءميظع ىنعمل مسا ديحوتلا لب «ديحوتلا
 ةدابعلاو بلقلاب لابقإلاو هللا ىوس ام لك ةدابع نم ةءاربلا وه هلصاحو «يناعملا

 الإ هلإ ال» ىنعم وهو «هللاب نايإلاو .توغاطلاب رفكلا ىنعم وه كلذو ءهللا ىلع

 :ةرقبلا) (© كحيل نمر وه الإ هَل وو کھو :ىلاعت لاق اک “هنا
 ِهَيَلإَو نرل ىلا ُدْبَع دعا ل ل امور :سي نمؤم نع ةياكح ىلاعت لاقو ۳

 ا

 ا صار ومد 7 2 وع عل 4 ےس

 ع نعت ال ضب نل 2 نإ سهلا هنود نم ذخجتأء وعر جلا
 لاقو ۲-۲٤(« :سي) 4( نم 2 هل اذِإََنِإ © نودا او انيس مهتم

 HAO: ES I يتلا هل اص هلآ دبع نأ مآ إلو : ىلاعت

 « 1١-٤ :رمزلا) 4( نيو مل اصح امم دع دبع هلأ لف( يطع مو باع یر ُتْيَصَح نفاخ

 جلا َلِإ مُڪ وعدا حل ام موقيو# :نوعرف لآ نمؤم نع ةياكح ىلاعت لاقو

 2 و لع وپ ىل بل ام وي رشا ےب فک گل نوع ا راد لإ ےؤدوعدََو

1 

 رک رسا

 و الو ايدل يف َُوَعَد هل سیل هِيَ َيوْعَدباَمَنَأَم رجال ( رمق زیرا َلِإ مڪر عدا

 وه هللا الإ هلإ ال» ىنعم نأ ن نيبت ةريثك اذه يف تايآلاو ١ -٤٣(« :رفاغ) ةرخل لآ

 وه اذهف .ةدابعلاب هللا دارفإو دادنألاو ءاعفشلا نم هللا ىوس ام ةدابع نم ةءاربلا

 ال١ :ناسنإلا لوق امأ .هبتك هب لزنأو «هلسر هب هللا لسرأ يذلا قحلا نيدو «ىدهلا

 «ديحوتلا لهأ نم هنأ هاوعد وأ «هب لمع الو ءاهانعمل ةفرعم ريغ نم «هللا الإ هلإ

 فوثملاو ءاعدلا نم هتادابع نم هللا ريغل صلخي ابر لب .ديحوتلا فرعي ال وهو

 يف يفكي الف «تادابعلا عاونأ نم كلذ ريغو ةبانإلاو ةبوتلاو رذنلاو حبذلاو
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 .كلذ ريغو باسحلاو ءازجلا ىنعمب يتأي نيدلاف الإو «قايسلا هيلع لدي امك يتدابعو يتعاط يأ )١(



 ركذ مث .روبقلا دابع نأش وه اک «هذه ةلاحلاو ًاكرشم الإ نوكي ال لب «ديحوتلا

 تودي نأ كهلوأ 9: ىلاعت هللا لوقو :لاقف اذه ىلع لدت تايآ فنصملا
 Cyr مم وقرر ور 2 و ومع ومد 3 ا د معو

 :ءارسإلا) 5 مهياذع تروا : ههتمحر نوجردو برقا مج ةديسولا مهب در لل ح وعد

 .ةيآلا .(هال

 نم مّشْمَحَي نيا وعدا لف # :هلوق يهو ءاهلبق يتلا ةيآلا هذه ىنعم نيبي :تلق

 :ءارسإلا>  توغدي بدلا كيو ا ن البو الو مُكَدَع رضا فک ت کلمی وتود

 نم متمعز نيذلا وعدا نيك رشملل لق :ىلاعت لوقي :ريثك نبا لاق .ةيآلا .(ةال-65

 :يأ «مكنع رضلا فشك نوكلمي ال مهنإف «مهيلإ اوبغراو «دادنألا نم هنود

 كلذ ىلع ردقي يذلا نإ :ىنعملاو «مكريغ ىلإ هولوحي نأ :يأ ًاليوحت الو «ةيلكلاب
 كرشلا لهأ ناك :ةيآلا يف سابع نبا نع يفوعلا لاق .هل كيرش ال هدحو هللا وه

 ىريزعو ةكئالملا :ينعي نوعدي نيذلا مهو ًاريزعو حيسملاو ةكئالملا دبعن :نولوقي

 نبا نع يراخبلا ىورو «ةيآلا .(06 :ءارسإلا» * توعد بدلا كيلو 0 :هلوقو

 سان ناك :ةياور يفو ءاوملسأف نودبعي ناك نجلا نم سان :لاق ةيآلا يف دوعسم

 لاقو ؛مهنيدب ءالؤه كسمتو «نجلا ملسأف ءنجلا نم ًاسان نودبعي سنإلا نم

 لاقو .””ريزعو همأو ىسيع لاق ةيآلا يف سابع نبا نع ''”حلاص يبأ نع «يّدسلا

 سمشلاو ريزعو ىسيع مه :ةيآلا هذه يف لوقي سابع نبا ناك :ميهاربإ نع ةريغم

 .ةكئالملاو ريزعو ىسيع :دهاجم لاقو .رمقلاو

 هب نيبتي دضلا نأل فلؤملا اهقاس يتلا عبرألا تايآلا يف كرشلا وهو هدض نايبب ديحوتلا رشف )١(

 :ليق اک هدض
 ءايشألا زيمتت اهدضبو دضلا هتسح رهظي دضلاو

 .يعبات «حلاص نب نمحر لادبع (۲)
 .ينعي ريدقت ىلع بصنلا زوجيو مه يأ (۳)



oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 3 3 ر ور تص ر

 الإ ةدابعلا متن الل ov). :ءارسإلا) 4 هیاذع روانو .هتمحر نوي :هلوقو

 مهريغ ىلإ ًاليوحت الو «مهنع رضلا فشك نوردقي الف ةثاغتسا ءاعد مهمانصأ

 ا ىلإ ةبرقلا بلط ىلإ نوردابتي مه ةدوبعملا ةكئالملا :يأ .نوعدي نيذلا كئلوأ

 لك هرذحي ام :يأ ءًاروذحم ناك كبر باذع نإ «هباذع نوفاخيو «هتحر نوجريف

 معت ةيآلا نإف «قح اهلك لاوقألا هذهو :مالسإلا خيش لاق .اريزعو همأو ىسيع

 فلسلاو «رشبلا نم وأ نجلا نم وأ ةكتالملا نم ناك ءاوس هلل ًادباع هدوبعم ناك نم

 نمل نامجرتلا لوقي اك «ليثمتلا عون ىلع ةيآلاب دارملا سنج نوركذي مهريسفت يف

 هنيع ىلإ ال هعون ىلإ ةراشإلاف ءاذه لوقيف ءافيغر هيريف ؟زبخلا ظفل ىنعم ام هلأس

 ةيآلاف نيعونلل ةيآلا لومش عم عون نود نم عون صيصخت كلذب مهدارم سيلو

 وجريو «ةليسولا هللا ىلإ يغتبي وعدملا كلذو .ًاوعدم هللا نود اعد نم لكل باطخ

 ناك ءاوس نيحلاصلاو ءايبنألا نم ًابئاغ وأ ًاتيم اعد نم لكف هباذع فاخيو «هتمحر

 «نجلاو ةكئالملا اعد نم لوانتت اى «ةيآلا هذه هتلوانت دقف اهريغ وأ ةثاغتسالا ظفلب

 ی دقف اذه عمو «مهلاعفأب هللا هرّدقي ايف طئاسو نوكي مهلك ءالؤه نأ مولعمو

 ال يأ «هليوحت الو نيعادلا نع رضلا فشك نوكلمي ال مهنأ نيبو «مهئاعد نع هللا

 اذهو ؛هردق وأ هتفص رييغتك «عضوم ىلإ عضوم نم هنولوحي الو «ةيلكلاب هنوعفري

 اعد نم لكف ليوحتلا عاونأ معت ةركن ركذف .(05 :ءارسإلا» 5(4) البوش الوم :لاق

 ال نم اعد دقف نجلا اعد وأ ةكئالملا اعد وأ «نيحلاصلاو ءايبنألا نم ًابئاغ وأ ًاتيم

 .ىهتنا .هليوحت الو «هنع رضلا فشك كلمي الو «هينغي

 ديحوتلا ىنعم نأ نيبتف نيرسفملا عيمج لاق ءالؤه مالك نم مدقت ام وحنبو
 «نيحاصلا ةوعد نم نوكرشملا هيلع ام كرت وه هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو



 )ص سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 «ةوعدلا مه صلخأ نمم فيكف «هليوحتو رضلا فشك يف هللا ىلإ مهب عافشتسالاو

 نيدل ةقرافم ريغ نم ةداهشلا ةملكب قطنلاو «هاوعد ديحوتلا يف يفكي ال هنإو

 هيلع هبن ربكألا كرشلا وه هليوحت وأ رضلا فشكل نيحلاصلا ءاعد نإو «نيكرشملا

 .فنصملا

 الإ © ودمع اًسَم ب نإ ءو هيب مه اَ دَ له :هلوقو» :لاق

 هدبع نع ًاربخم ىلاعت لوقي :ريثك نبا لاق .ةيآلا ۲١-۷(. :فرعزلا)  یِنَرطَه ىَِلَ

 بستنت يذلا ءايبنألا نم هدعب ثعب نم دلاوو «ءافنحلا مامإ هليلخو هلوسرو

 ىت :لاقف ناثوألا مهتدابع يف هموقو هيبأ نم أربت هنإ اهبهذمو اهبسن يف شيرق

 يف هية ةي 2” اَهَلَعَجَو © نييس نإ نرطق ىلا الإ © َكوُدُبَعَن اًمَي ده
 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع يهو ةملكلا هذه : يأ .(؟975-98 :فرخزلا) 4 هب

 اهيف هب يدتقي هتيرذ يف اهلعج :يأ هللا الإ هلإ ال يهو ناثوألا نم هاوس ام علخو

 .اهيلإ :يأ 4© شجر َمُهّلَعْلإَم .-مالسلا هيلع- ميهاربإ ةيرذ نم هللا هاده نم

 ةمكاهلعجو# :هلوق يف مهريغو يدسلاو ةداتقو كاحضلاو دهاجمو ةمركع لاق

 :ديز نبا لاقو .اهموقي نم هتيرذ يف لازي ال «هللا الإ هلإ ال ينعي :© ءِِيَفَع ف دأب

 .ةعامجلا هلاق ام ىلإ عجري وهو «مالسإلا ةملك

 .(۲۷ :فرخزلا) 4 ِنَرْطَف یا لإ :هلوق يف ةداتق نع ريرج نبا یورو :تلق

 .)۷- :فرخزلا) © نَرطَق یا لل( نو دب امم هارب ینا : هنعو «ينقلخ :لاق

 2 3 سل و

 .۸۷ :فرخزلا) © ها نويل مهقلح سم مهتلاس نيكو # انبر هللا نإ :نولوقي مہغإ :لاق

 ةلمجلا يف ميهاربإ بقع يف اهلعج دارم او «هللا ىلإ دوعي هنأ :امهدحأأ :نالوق ريمضلا عجرم يف (۱)

 الإ ىقبي الو نينمؤملا حاورأ ضبقيو نآرقلا عزتي نامزلا رخآ يفف الإو اهدقتعيو اهوقي نم

 .-مالسلا هيلع- ميهاريإ ىلإ درعي :يناثلاو «سانلا رارش



 .[ديمح نب دبع هاور] .هبر نم اربي ملف
 الإ نودبعي امم ًاربتف .هريغ نودبعيو هللا نودبعي ميهاربإ موق نأ ينعي :تلق

 نبا یورو .ًالصأ هنودبعي الو «هللا نوفرعي ال رافكلا نأ لاهجلا نظي امك ال هللا

 ب ملک ةملك اهلعجو # ةداتق نع رذنملا نباو ريرج

 ال ىنعم نأ اذهب نيبتف «ہدبعیو هللا دحوي نم هتيرذ يف لازي ال ديحوتلاو صالخإلا

 :لاق . :فرخزلا) © -هبفَع ىف ةيِقاب

 ديحوتلا وه كلذو «ةدابعلاب هللا دارفإو هللا نود نم دبعي ام ةءاربلا وه هللا الإ هلإ

 رافكلا هب رقي اذه نإف «ءيش لكل هقلخو هتردقو هكلمو هللا دوجوب رارقإلا درج ال

 ىنثتساف 4 نرَطَف ىلا دل( َنوُدُبَْت امم ارب یتا :هلوق ىنعم وه كلذو

 هلإ ال نأ ةداهش يه ةالاوملا هذهو ةءاربلا هذه نأ هناحبس ركذو هبر نيدوبعملا نم

 .فنصملا هلاق .هللا الإ
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 .ءاربلا )١(

 .ءالولا (5)



 سسس ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 هنأ تود س اناكبرأ مارس مهتر شراح اود %3 :ىللاَعَت ُهَلوَق و

 . ةيآلا (م: :ةبوتلا) 4 مب رم ا َحعيِسَمْلَاَو

 هللا لوسر اهرسف دق ةيآلا هذهو دابعلا مه :نابهرلاو .ءاملعلا مه :رابحألا

 أرقي وهو ةي هللا لوسر ىلع لخد لسم ءاج امل هنأ كلذو متاح نب يدعل ةي

 اوللحو لالحلا مهيلع اومرح مهنإ» :لاقف «مهودبعي مل مهنإ تلقف :لاق ةيآلا هذه

 نب دبعو هنسحو يذمرتلاو دمحأ هاور .«مهايإ مهتدابع كاذف مهوعبتاف مارحلا مه

 عيمج لاق اذكهو .قرط نم مهريغو يناربطلاو متاح يبأ نباو دعس نباو دیح

 «مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبنو ءلاجرلا اوحصنتسا :يدسلا لاق .نيرسفملا

 4ره الإ إل اجو اإ أَو هدي لإ أور رمُأ امرا :ىلاعت لاق اذهلو

 .عبتا هعرش امو «لح هللح امو مارحلا وهف ًائيش مرح يذلا : يأ ١١(. :ةبوتلا)

 ءاكرشلا نع سدقتو ىلاعت :يأ 7(4 توكرشم اًنع تحبس

 - فنصملا دارمو .هاوس بر الو ءوه الإ هلإ ال ءدادنآألاو .دادضألاو ءارظنلاو

 ةدابعلا نم مارحلا ليلحتو .لالحلا ميرحت يف ةعاطلا نأ انه ةيآلا داريإب -هللا همر

 «عاطملا دوبعملاب هللا رسفو ؛ةعاطلاب ةدابعلا ترسف اذهلو «ىلاعت هللا ريغ نم ةيفنملا

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ىنعم ذإ «'''هدبع دقف كلذ يف ًاقولخم عاطأ نمف

 دقف لَو لوسرلا عاطأ نم نإف «ةعباتملاب لوسرلا دارفإو «ةعاطلاب هللا دارفإ يضتقي

 سيل هنأب هفارتعا عم ةعباتمو هل ًاديلقت هعاطأ نمو ءرفك ميرحتلاو ليلحتلا يف ًاقولخم عاطأ نم )١(
 ميرحت وأ مارحلا ليلحت نم هب رمأي امل ًالحتسم هعاطأ نمف ءصاع وهف ميرحتلاو ليلحتلا هل

 .صاع وهف لحتسم ريغ هعاطأ نمو رفكي كلذل لالحلا

 عم ًاقولخم عاطأ نمو .رفك دقف هب هللا رمأ ام ريغ يف هتعاط بجت هنأ ًادقتعم ًاقولخم عاطأ نم (۲)

 لوسرلاك ًاقولخم عاطأ نمو «صاع وهف هلوسرلو هلل ةعاطلا امنإو ءهتعاط بجت ال هنأ هداقتعا

 .بجاولا وه اذهف هلل ةعاط وه ام يف ملاعلا وأ
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 يضتقت األ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا نيبي ام مظعأ نم اذهو «هللا عاطأ

 لاؤسو ةبوتلاو ةثاغتسالاو ءاعدلاك ؛ةدابعلا كرشب كنظ اف ةعاطلا يف كرشلا يفن

 ىلاعت هللا ءاش نإ اذهل ديزم يتأيسو «ةدابعلا يف كرشلا عاونأ نم كلذ ريغو ةعافشلا
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 ص ديمحلا زيزعلاريسيت

 هللا تشك وع ادادنآ هَل نوم نم دیس سانلار 37 :ُهَلوَقَو لاق ل و ص ص 26 م u ص م 0-0
 ت

 .ةيآلا . :ةرقبلا) 4 وَ ابح ب دا انماء ندا

 ريسفتل ةنيبملا رومألا نم يأ :اهنمو :هلئاسم يف -هللا هحر- فنصملا لاق

 موه مهيف هللا لاق يذلا رافكلا يف ةرقبلا ةيآ ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا

 0 هللا بحک مهدادنأ نوبحن مآ ركذ ۷ : ةرقبلا) 0# رال م نيج نيج رحب مه

 بحأ نمب فيكف «مالسإلا يف مهلخدي ملو ءعيظع ًابح هللا نوبحي مهنأ ىلع لدف

 !؟هللا بحي ملو هدحو دنلا الإ بحي مل نمب فيكف !؟هللا بح نم ربكأ ًابح دنلا

 لصأب هللا دارفإ وه «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ىنعم نأ هدارم :تلق

 يف لضافتلا ردق ىلعو «هل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإ مزلتسي يذلا بحلا

 ءازجلاو ناميإلا لضافت نوكي ةحلاصلا لامعألا نم هيلع ىنبني امو ءلصألا اذه

 ىلاعت ربخأ «ةيآلا هذه كرشملا وهف كلذ يف ىلاعت هللاب كرشأ نمف .ةرخآلا يف هيلع
Tr. 8 5 8 5ےس م 0 00 1  

 يلد ىل اسك نإ ولات # ميحجلا يف مهو مهتحلآل نولوقي مهنأ كرشلا اذه لهأ نع
 هر ع ر ےب رس مر ج 24

 هب مهوواس ام مهنأ مولعمو ٩۷(. :ءارعشلا) هه نيِمِللعلا بيري کیوس د( نيم

 .ةعاطلاو ميظعتلاو ةيهلإلاو ةبحملا يف هب مهوّواس امنإو «كلملاو قزرلاو قلخلا يف

 قطن نإو لوقلا قح اهملاق امف ةبحملا هذه يف هللاب كرشم وهو هللا الإ هلإ ال لاق نمف

 نم ربكأ ًابح دنلا بحأ نمب فيكف فنصملا لاق اك لمعلاب اهفلاخ دق وه ذإ اهب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهباب يف ةيآلا هذه ىلع مالكلا يتأيسو ؟هللا

2 92 2 

 اذه نم تسيلف ةيعيبطلا ةبحملا فالخب ةعاطلاو عوضخلاو لذلا يضتقت يتلا ةدابعلا ةبع دارملا ١

 .بابلا

 .هللا بح نم لقأ ناك اذإ كلذكو (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سي ايبا بو

 اهب َرَمَكَو هللا الإ لإ آل َلاَق ْنَم» :َلاَق يلا نع «حيجصلا» يف :لاق
 س 0 ص 2 ے ر وک ےس ےس رک س 57 نك رە

 .(هللا ىلع هباسحَو همدو هلام مرح هللا نود نم دبع 7

 نع «يعجشألا كلام يبأ نع لسم حيحص» يأ «حيحصلا يف» :هلوق

 يف تام ةقث يفوك قراط نب دعس :همسا كلام وبأو .هركذف هيب يبنلا نع «هيبأ

 نزو ىلع ةيتحتلا ةانثملاو ةمجعملاب ميشأ نب قراط هوبأو «ةئمو نيعبرألا دودح

 .هنبا ريغ هنع وري مل :ملسم لاق .ثيداحأ هل يباحص «يعجشألا دوعسم نبا رمحأ

 يف لَك يبنلا نأ ملعا :«هللا نود نم دبعي اب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم» :هلوق

 :نيرمأب مدلاو لاملا ةمصع قلع ثيدحلا اذه

 .هللا الإ هلإ ال لوق :لوألا

 لب «ىنعملا نع درجملا ظفللاب فتكي ملف «هللا نود نم دبعي اب رفكلا :يناثلاو

 .اهب لمعلاو اطوق نم دب ال

 ظفلتلا لعجي مل هنإف هللا الإ هلإ ال ىنعم نيبي ام مظعأ نم اذهو :فنصملا لاق

 رارقإلا الو لب اهب ظفلتلا عم اهانعم ةفرعم الو لب «لاملاو مدلل ً(صاع اهب

 هلامو همد مرحي ال لب «هل كيرش ال هدحو هللا الإ وعدي ال هنوك الو لب «"”كلذب

 هلام مرحي مل ددرت وأ كش نإف "هللا نود نم دبعي اب رفكلا كلذ ىلإ فيضي ىتح
 اهعطقأ ام ةجحو .هحضوأ ام نايب نم هل ايو ءاهلجأ ام ةلأسم نم اه ايف «همدو

 دكأتي مل ثيدحلا هعضو دنع هنأل وأ ءكلذك ىمسي نيحيحصلا نم ًالك نأل ؛حيحصلا قلطأ )١(

 .امهدحأب همزج عم نيحيحصلا يأ نم

 .بلقلاب (۳)

 توُخلطلاب رمي نم :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو هللا ىوس دوبعم لك نم ةءاربلاب دارملا (۳)

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ثيدحلو «4 قولا دولاب كَسْمتْسأٍد قم واي ؤو
 .«هللا دبعت نأ :مالسإلا ثيدح يفو «(!ودحوي ىتح» :ظفل يفو ««هللا الإ هلإ ال



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ."”عزانملل

 نايتإلا نم ةمصعلا يف دب الف كلذ ىنعم ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو :تلق

 ال ىح ْمُهوُلِيِدَقَو # :ىلاعت لاق امك كرشلا كرتو «هماكحأ مازتلاو «ديحوتلاب ساس يسرع یر 85 - sf a وا - 58 -

 كرشلا :انه ةنتفلاو .9 :لافنالا) 4 هلل هلك ُنِسِرلَأ نوک و ةف ةف ترکت

 اولوقو# :ىلاعت لاق (ک هلاحب قاب لاتقلاف ةكرشلا دن دجو اذإ هنأ ىلع لدف

 :ىلاعت لاقو ۳١(« :ةبوتلا) دق هاڪ اك کتو امك َةئک تيڪرٽنلآ

 مورو ودور رهومتدجو تح َنيكِرْتُمْلا اوقاف مر رسالا َملَضأ ا

 هيس اوم ةركيلا اباَءوةوكَصلا اوُماَقَأَو اوبا نإ ٍدَّصْرَم لڪ هَل وڌ دعا

 كرشلا كرتو «ديحوتلا لعف ىلع مهاتقب رمأف .«ه :ةبوتلا) 6( يحي روُعَع 7

 وأ اهلعف نع اوبأ ىتمو .مهليبس يلخ اهولعف اذإف «ةرهاظلا نيدلا رئاعش ةماقإو

 يبنلا كلذكو «هللا الإ هلإ ال اولاق ولو .ًاعامجإ هلاحب قاب لاتقلاف اهنم ءىش لعف

 «ملسم حيحص)» يفو .ثيدحلا اذه يف اك هباتك يف هب هللا اهقلع |ب ةمصعلا قلع ةي

 هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع

 اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف هب تئج ابو يب اونمؤيو

 نم رفكو لَو هللا لوسر يفوت امل :لاق هنع «نيحيحصلا» ينو «(هللا ىلع مهباسحو

 لاق دقو «سانلا لتاقت فيك :ركب يبأل باطخلا نب رمع لاقف ءبرعلا نم رفك

 هلإ ال لاق نمف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ةا هللا لوسر

 هللاو :ركب وبأ لاقف ؛(هللا ىلع هباسحو هقحب الإ هسفنو هلام ينم مصع دقف هللا الإ

 ًالاقع ينوعنم ول هللاو «لاملا قح ةاكزلا نإف «ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقأل

 ام هللاوف :باطخلا نب رمع لاقف «هعنم ىلع مهتلتاقل وَ هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك

 .هللا دمحب صوصنلا نم حضاو وهو ديج مالك اذه )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت بسم” دا

 .ملسم ظفل .قحلا هنأ تفرعف «لاتقلل ركب بأ ردص حرش دق هللا تيأر نأ الإ وه

 مازلإ ريغ نم اهب ظفللا درجم دري إل يب يبنلا نأ ةمألا قيدص مهف فيك رظناف
 هيف فلتخي ملو «ةباحصلا هيلع قفتاو ءباوصلا وه كلذ ناكف ءاهماكحأو اهانعمل

 قفاوملا وه قيدصلا مهف ناكو .قحلا ىلإ عجر ىتح رمع نم ناك ام الإ نانثا مهنم

 لاق :لاق رمع نب هللادبع نع ًاضيأ «نيحيحصلا» يفو «ةنسلاو نآرقلا صوصنل
 ًادمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ٌثرمأ» :ِهكي هللا لوسر

 مهءامد ينم اومصع هولعف اذإف ةاكزلا اوتؤيو «ةالصلا اوميقيو هللا لوسر

 .(هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو

 بجو هولعف اذإف «ًءادتبا سانلا هيلع لتاقي ام هيف نّيب ةءارب ةياك ثيدحلا اذهف

 يف لوخدلاو رارقإلا اذه ضقاني ام كلذ دعب اولعف نإف .هقحب الإ مهنع فكلا

 ةسمخلا ناكرألاب اورقأ ول لب «هلل هلك نيدلا نوكي ىتح لاتقلا بجو «مالسإلا

 مالسإلا تامرحم ضعب ميرحت وأ «هوحنو ةالصلل ءوضولا لعف اوبأو ءاهولعفو

 ام الو هللا الإ هلإ ال مهمصعت ملو ءاعامجإ مهلاتق بجو كلذ وحن وأ انزلاو ابرلاك

 دارملا سيل هنأو «هللا الإ هلإ ال ىنعم نبي ام مظعأ نم اذهو .ناكرألا نم هولعف

 ًالثم ءوضولا لعف ىبأ وأ ءامرحم حابتسا نم مصعت ال تناك اذإف «قطنلا درجم اهنم

 هبحأو «هلعفو «كرشلاب ناد نم مصعت فيكف «هلعفي ىتح كلذ ىلع لتاقي لب

 وه يذلا ديحوتلا ضغبأو هيلع ىداعو «هيلع ىلاوو «هلهآ ىلع ىنثأو .هحدمو

 وه اك هللا ليبس نع دصو «مهرّمكو هلهأ براحو «هنم أربتو «هلل ةدابعلا صالخإ

 هنأ كرشم وهو «هللا الإ هلإ ال لاق نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «روبقلا داَّبع نأش

 .ديحوتلاب ينأي ىتح لتاقي
 روبقلا دابع هبش عفدل هيلإ ةيعاد ةجاحلا نإف كلذ يف ءاملعلا مالك ىلع هيبنتلا ركذ

 .مه ال هللا دمحب مهيلع ةجح اهنأ عم اهانعم يف امو ثيداحألا هذهب مهقلعت يف



 سس ديمحلا زيزعااريسيت

 هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :هلوق يف '''يباطخلا ناميلس وبأ لاق

 هلإ ال نولوقي مهأل «باتكلا لهأ نود ناثوألا لهآ اذهب دارملا نأ مولعم «هللا الإ

 هللا الإ هلإ ال لاق نمب سفنلاو لاملا مصَع صاصتخا» :ضايع يضاقلا لاقو

 «ناثوألا لهأو ءبرعلا وكرشم كلذب دارملا نأو «ناهيإلا ىلإ ةباجإلا نع ريبعت

 نمم مهريغ امأف «هيلع لتوقو مالسإلا ىلإ يعد نم لوأ اوناك مهو دٌحوي ال نمو

 يهو «هرفك يف اهوقي ناك ذإ هللا الإ هلإ ال هلوقب هتمصع يف ىفتكي الف ديحوتلاب رقي

 .«ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو» :رخآلا ثيدحلا يف ءاج كلذلف «هداقتعا نم

 اکو ءو هللا لوسر هب ءاج ام عيمجب ناميإلا نم اذه عم دب ال :يوونلا لاقو

 لئس امل :مالسإلا خيش لاقو .«هب تئج اهبو يب اونمؤيو» :ىرخألا ةياورلا يف ءاج

 :لاقف «مالسإلا لصأ عابتا نم اومعز الو «نيتداهشلاب كسمتلا عم راتتلا لاتق نع

 وأ موقلا ءالؤه نم ةرتاوتملا ةرهاظلا مالسإلا عئارش مازتلا نم ةعنتمم ةفئاط لك

 نيقطان كلذ عم اوناك نإو «هعئارش اومزتلي ىتح مهلاتق بجي هنإف مهريغ

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلاو ركبوبأ لتاق اك «هعئارش ضعب نيمزتلم نيتداهشلاب
 نع تعنتما ةعنتمم ةفئاط (ميأف :لاق مهدعب ءاهقفلا قفتا كلذ ىلعو ةاكزلا يعنام

 وأ ءامدلا ميرحت مازتلا نع وأ ءجحلا وأ مايصلا وأ «تاضورفملا تاولصلا ضعب

 ("رافكلا داهج مازتلا نع وأ «مراحملا تاوذ حاكن نأ ءرسيملا وأ رمخلا وأ لاومألا

 وأ نيدلا تابجاو مازتلا نم كلذ ريغ وأ «باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا برض وأ

 ءاهدوحجب دحاولا رفكي ىتلا ءاهكرت وأ اهدوحج يف دحأل رذع ال ىتلا هتامرحم

 هانفرع نم لوأ وهو اهحتف وأ ميملا ناكسإب دم همساو (دواد يبأ ىلع نئسلا ملاعملا بحاص )١(

 لقأ هنإف مئاق يعرش داهج كانه سيل هنأ وأ فعضلا ةهبشب داهجلا نع عنتما نمف ةهبش ريغب (1)

 .رفكي هنإف داهجلا ركنأ نم فالخب ةيصعم نوكي نأ هلاوحأ



aaa CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ًافالخ هيف ملعأ ال ام اذهو ءاهب ةرقم تناك نإو ءاهيلع لتاقت ةعنتمملا ةفئاطلا نإف

 .ءاملعلا نيب

 نوجراخ مه لب ةاغبلا ةلزنمب اوسيل ءالعلا نم نيققحملا دنع ءالؤهو :لاق

 .ءاملعلا مالك يف ريثك اذه لثمو .ةاكزلا يعنام ةلزنمب مالسإلا نع

 لك نم ءاملعلا هركذ ام فصنملا لقاعلا يفكيو «كلذ ىلع هيبنتلا دوصقملاو

 ولو «ناسنإلا اهب رفكي ةريثك ءايشأ هيف اوركذ مهنإف ,دترملا مكح باب يف بهذم

 اوهتني مل نإ مهلاتق بوجوو «روبقلا دابع رفك يف حيرص وهو نيدلا عيمجب ىتأ

 رسيملا ميرحت الإ اهلك نيدلا عئارش مزتلا نم ناك اذإف .هدحو هلل نيدلا نوكي ىتح

 صالخإ ىلإ يعدو هللاب كرشأ نمب فيكف «هلاتق بجي ًارفاك نوكي انزلا وأ ابرلا وأ

 نم ناكو .ربكتساو «كلذ نع ىبأف هللا ريغ دبع نمب رفكلاو ةءاربلاو هلل نيدلا

 !؟نيرفاكلا

 هباسح ىلوتي يذلا وه «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ يأ :«هللا ىلع هباسحو» :هلوق

 باذعلا هبذع ًاقفانم ناك نإو ميعنلا تانجب هازاج هبلق نم ًاقداص ناك نإف

 ًارهاظ هعئارش مزتلاو ديحوتلاب ىتأ نمف ءرهاظلا ىلع مكحلاف ايندلا يف امأو .ميلألا

 ىلع ثيدحلاب ةيعفاشلا لدتساو كلذ فلاخي ام هنم نيبتي ىتح هنع فكلا بجو

 بهذم يف روهشملاو .رفكلا ريو مالسإلا رهظي يذلا وهو «قيدنزلا ةبوت لوبق

 :ةرقبلا) © أوُيِبو أوُحَلَصَأَو ابات َنيِذَلَأ الإ # :ىلاعت هلوقل «لبقت ال انآ كلامو دمحأ

 ةبوتلا رهظأ اذإف «رفكلل ٌرِسُم ,مالسإلل رهظم هنأل هعوجر نيبتي ال قيدنزلاو .
 كلذ ىلع عرفتيو كرشملا ىلع لومحم ثيدحلاو .اهلبق هنم ناك ام ىلع دزي مل

 .تلبق ًاقداص مالسإلا يف لخد دق ناك نإف ةرخآلا يف امأ ءهمدعو لتقلا طوقس

 ىتح لاتقلا لاح يف ولو مالسإلا يف لخد اذإ رفاكلا نع فكلا بوجو :هيفو

 .كلذ فلاخي ام هنم نيبتي



 بس ديمحلا زيزعااريسيت

 .هللا نود نم دبعي اهب رفكي الو هللا الإ هلإ ال :لوقي دق ناسنإلا نأ :هبفو

 عم هللا نود نم دبعي اب رفكلاو «ةداهشلاب رارقإلا ناميإلا طرش نأ :هيفو

 ىلع ايندلا ماكحأ نأ هيفو .ِِلَي لوسرلا هب ءاج ام عيمج داقتعاو كلذ داقتعا

 هميرغتو «هوحنو ًاصاصق لتقلاك قح يف الإ مارح همدو ملسملا لام نأو ءرهاظلا

 .هفلتي ام ةميق

 هذه دعب يتأي ام نأ ينعي :«باوبألا نم اهدعب ام ةمجرتلا هذه حرشو» :هلوق

 ديحوتلا ىنعم نأل «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلل حرش باوبألا نم ةمجرتلا

 نأو هللا يف الإ رضلاو عفنلا دقتعُي الو هللا الإ دبعي ال نأ هلا الإ هلإ ال نأ ةداهشو

 نايب باوبألا نم اذه دعب امو ءاهيدباع نمو اهنم أربتيو «هللا نود نم دبعي اب رفكي

 ىنعم وه كلذو «ىلاعت هلل اهصالخإ بجي يتلا تاداقتعالاو تادابعلا نم عاونأل

 .ملعأ هللاو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا
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 يج 9 سو یہی

 یے’ ورد تچ تح

 باب

 "هعفد وأ ءالبلا عفرل  اهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل ''”كرشلا نم

 سر و ےس ےس

 لَه صب هلآ قدارأ ( نإ هلأ نو: رود نمَنوعْنَت ام مس ثقا ا لق :َكاَعَت د هللا لوقو

 طعم لاو ےس سوم و 2 -_

 هلا یس لف دیم ثتكسيمم يره له ومحب ب نااار كيس

 ٣۸(. :رمزلا) 4( بوو تملا لڪ هع

 عا
 يف فنصملا أدتبا انه نمو «هلبق هعنم «هعفدو «هلوصح دعب هتلازإ :ءالبلا عفر

 عاونأ نم كلذ داضي ام ءيش “ركذب هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت

 .هدضب الإ فرعي ال دضلا نإف ءرغصألاو ربكألا كرشلا

 .ءايشألا نيبتت اهدضبو :ليق امك

 يداقتعالا رغصألاب أدبف .سكعلابو ديحوتلا فرعي مل كرشلا فرعي ال نمف

 .ىلعألا ىلإ ىندألا نم ًالاقتنا

 يأ هللا يبسح لق .رمألا نم ًائيش عيطتست ال يأ :اهريسفت يف ريثك نبا لاق

 -مالسلا هيلع- دوه لاق امك :نولكوتلا لكوتي هيلعو «هيلع لكوت نم يفاك هللا
 مس ب جس را ۳1

 ودېشاوهللاد ERE وسب انها ضعب كنيرتعأ ( الإ لوق نإإ# :هموق هل لاق نيح

 .رغصألا يأ )١(

 وهاك بابسألاو لئاسولا نم ابنأ دقتعا اذإ رغصألا كرشلا نم امهوحنو طيخلاو ةقلخلا سبل (؟)

 .ربكأ كرش اذهف اهسفنب ًاررض هنع عفدت وأ ًاعفن هل بلجت اأ دقتعا نإف «بلاغلا

 عفر دصقلا اذهب سبللا دارملا لب «كلذ وحنو ةريبجلاب هدشو حرجلا طبر كلذ يف لخدي الو (۳)

 .هعفد وأ ءاليلا

 .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت يف باتكلا لكف الإو ليصفتلا يف عرش يأ (5)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ل ا

 هلأ َلَع تلون نإ ا نورظال رُت ام نود ونود نم ا نو راسم ءیرب نأ

 .ةيآلا .( 4-01 :دوه) هي ايصال لَ َْهاَلِ كيكو

 رأرأ :نيكرشملل لوقي نأ ةي هيبن رمأ ىلاعت هللا نأ هلصاح :تلق

 ءانصألاو دادنألا نم مهنولأستو مهنودبعت يأ «هللا نود نم نوعدت اع ينوربخأ

 نأل ,نهزجعو نهمنالطب ىلع نهؤاسأ ةلادلا ثانإلا ءاسأب تايمسملا ةهآلاو

 :يأ 4 رضي هلأ ندارأ نإ .ىزعلاو تاللاك «ةواخرلاو نيللا باب نم ةثونألا

 ىلع نوردقي ال :يأ ءور ٌتَمْسشكح َّنَه لَه .ةدش وأ ءالب وأ رقف وأ ضرمب

 .ءالب فشكو «ريخو «ةيفاعو ءةحص :يأ ا قدارأ 0 .ًالصأ كلذ

 يأ "اوتکسف لَك يبنلا مهأسف :لتاقم لاق 4 متي تكتم كرش لهل
 دنع ءاعفشو طئاسو اهنأ ىنعم ىلع اهنوعدي اوناك |نإ ءاهيف كلذ نودقتعي ال مهنأل

 هدحو هلل كلذ نأ نوملعي مهف ءرطضملا ءاعد نوبيجيو رضلا نوفشكي مهنأل ال هللا

 اإ مُكَسَع َّرُصلأ فک اإ دث © دور هيلو يصل مکس ادمن :ىلاعت لاق اک

 نم يعد نم لك كلذ يف لخد دقو 57-04 :لحنلا) 4(ا نورس ويب کن قیر
 ىلع دحأ ردقي الف ''”مهريغ نع ًالضف «نيحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم هللا نود

 كيم الف َةَمَي نم سن هلأ عف اَم # :ىلاعت لاق اک ةمحر كاسمإ الو رض فشك

 كلذك ناك اذإو .(۲ :رطاف) 0 مكررا وهو ورعب نم مهل لیرم الف كسْمياَمو اسهل

 ع

 يأ «متي

 همهف امم حضوأ ىلع تلد صوصنلا نإ لب «صوصنلا نم همهف دقو «لسرم اذه لتاقم لوق )١(
 لاق |ک هدحو هلل هلك كلذ لب كلذ نم ءيش ىلع ردقت ال مهتهلآ نأب نوفرتعم مهنأ وهو لتاقم

 .ةيآلا # ضرألأو امسا َنومكفُرَي نم لَك 9 :ىلاعت
 .ناثوألاو مانصألا نم (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل 11سم

 مانصألاو ةهلآلا ةوعد نالطبف """يهتدابع تلطب اذإو هللا نود نم مهتدابع تلطب

 هجو اذهف كلذك هعفد وأ ءالبلا عفرل طيخلاو ةقلح لا سبلو .لطبأو لطبأ

 فلسلا نإف ءرغصألا كرشلا يف ةمجرتلا تناك نإو ةيآلاب فنصملا لالدتسا

 امهريغو سابع نباو ةفيذح لدتسا اك «"'رغصألا ىلع ربكألا يف لزن اهب نولدتسي

 هلعفي اك نيعلا عفدل عرزلاو تيبلا يف اهوحنو رّمُلا سوؤر لعج نم كلذكو

 يف دواد وبأ هاور اب كلذ ىلع نوجتمي دقو كلذ يف لخدي هنإف «نيكرشملا هابشأ

 هيف اورثكأو كرابم ثرحلا نإف اوثرحا» :ًاعوفرم نيسحلا نب يلع نع «ليسارملا»
 :ةبوجأ هنعو (مجامجلا نم

 عمج «هليسارم» يف طرتشي مل دواد وبأو «لسرم طقاس ثيدح هنأ :اهدحأ

 ."'هريغو يطويسلا هفعض دقو .دانسإلا ةحيحصلا ليسارملا

 يف يزيزعلا هركذ .رذبلا يه :ليقف «مجاجلا ريسفت يف فلتحا هنأ :يناثلا

 وبأ هلاق .ثرحلا ةكس اهسأر يف نوكي ىتلا ةبشخلا ليقو .”(عماجلا حرشا

 هركذ .ناويحلا سوؤر مجامج يه :ليقو ««ةياهنلا» يف ريثألا نبا تاداعسلا

 .هريغو يزيزعلا هركذ .ريطلا عفدل اهلعجب رمأ ليقف اذه ىلعو «هريغو يزيزعلا

 هيفو «نيعلا عفدل لب :ليقو .لطاب هنأ عم ثيدحلا تبث ول برقألا وه اذهو

 .عطقنم كلذ عم وهو «نيعلا لجأ نم عرزلا يف مجاجل اب رمأ هنأ طقاس ثيدح

 هنأ بير الو نيكرشملا هابشأ هب قلعت يذلا وه ىنعملا اذهو «هريغو ىطويسلا هركذ

 عطقب رمأ دقو هديري فيكو ءًاحيحص ثيدحلا ناك ول ةا يبنلا هدري ل لطاب ىنعم

 قلعت نم» :لاقو «(هيلإ لكو ًائيش قلعت نم» :لاقو «حيحصلا» يف اك راتوألا

 .نيحلاصلاو ةكئالملاو ءايبنألا(١)

 .رطخأو حبقأو مظعأ ربكألا ناك نإو «ميرحتلا يف (هكارتشالو كرشلا ىمسم يف امهكارتشال (۲)

 .فعضلا ديدش وهف هلهاست عم يطويسلا هفعض اذإو (۳)

 .يطويسلا ظفاحلل «ريغصلا عماجلا» :يأ (5)



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 صخرأ الهف «يتآيس اك نيعلا لجأ نم كلذ نولعجي اوتاكو ««هل هللا عدو الف ةعدو

 !؟اهيف مهل

 نإ ىلاعت هنإف «هلسر هب هللا ثعب يذلا مالسإلا نيدل داضم اذه نأ :ثلاثلا

 يف الو ةدابعلا يف ال ءًائيش هب كرْشُي الو هدحو دبعيل بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ
 ل ايف رضلاو عفنلاو ةكربلا نودقتعي نيذلا ةيلهاجلا لعف سنج نم اذهو ءداقتعالا

 عفدل مهسفنأ ىلع امهوحنو عدولاو مئاهتلا نوقّلعيو «كلذ نم ًائيش هيف هللا لعجي

 .اومعز ايف نيعلاو ضارمألا
 وهف هدحو هلل كلذ نإف ًالالقتسا هيف عفنلا دقتعي ل كلذل لعافلا :ليق نإف

 .بابسألا نم هريغك ًاببس هلعج هللا نأ دقتعا |منإو ءراضلا عفانلا

 كرشلا نوكي فيكو ًالصأ ًاببس كلذ لعجي مل هللا نإف ءًاضيأ لطاب اذه :ليق

 هيف رسيملاو رمخلاك وهف عفنلا ضعب هيف نأ ردق ولو ءرضلا عفدو ريخلا بلجل ًاببس

 .""مهعفن نم ربكأ امهمثإو «سانلل عفانمو ريبك مثإ
 نم هريغو «هليسارم» يف كلذ دواد وبأ ىور دقو ًاكرش نوكي فيك :ليق نإف

 .هوركني ملو ثيدحلا نووري ءاملعلا

 اهدانسإو اهاح نايبل ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا نووري ملعلا لهأ :ليق

 ةلع ركذي مهضعبف كلذب ةنوحشم نيثدحملا بتكو ءاهداقتعاو اهيلع دامتعالل ال

 مهضعبو ءًاعوضوم ناك نإ هعضوو ءًافيعض ناك نإ هفعضو هلاح نّيبيو «ثیدحل ا

 هدانسإب هدروأ اذإ هتدهع نم ئرب دق هنأ ىريو هدانسإب ثيدحلا داريإب يفتكي

 ركاسع نب مساقلا وبأو «ميعن وبأ ظفاحلا كلذ لعفي اك .هتاور لاح روهظل

 نسح وأ حيحص دنع هنأ ىلع ليلد هنع هتوكسو هاور نم ةياور يف سيلف ءامهريغو

 هب لمعلا زاوج ىلع هنع هتوكس لدي الف «هدنع ًاعوضوم نوكي دق لب «فیعض وأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سسس ®

 نم اذه نع يهنلا ىلع لدي ام راتوألا عطق ثيدح ىلع مالكلا يف يتأيسو ع
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 لبق ةينملا همرتختف اهدقنيو اهيف رظني كلذ دعب مث اهدبيقتو اهظفحل ًالوأ ثيداحألا عمجي دقو )١(

 لثم ءاهدقنيف هدعب نم يتأيف ةحيحص اهنأ نظي دقو كلذ ضعب هيلع ىفخي دقو «كلذ
 «يقهيبلل «ىربكلا ننسلا»و ««مكاحلا»و ««نابح نبا حيحص»و «4ىلعي يبأ»و ء(دمحأ دئسملا

 .اهريغو «ينطقرادلا»و



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هو ر

 نهو 82 ك ل 00 اضف :ل :َلاَقَك .ةئهاَولا نم لاق «؟ِهْذَه اَم» :َلاَقَت
ُِِ 
 را

 ا

 .هب ساب ال ِدَنَسِب ٍدَنَسِي ٌدَحأ ُهاَوَر .ادبأ تحّلفأ ام كيَلَع َيِهَو تُم ول كن

 فلخ انثدح :دمحأ مامإلا لاقف هظفل امأ «هانعمب فنصملا هركذ ثيدحلا اذه

 ال4 يبنلا نأ نيصح نب نارمع ينربخأ لاق نسحلا نع «كرابملا انث «ديلولا نبا

 لاق «؟هذه ام كحيو» :لاقف «رفص نم :لاق هارأ :لاق ةقلح لجر دضع ىلع رصبأ

 يهو تم ول كنإف كنع اهذبنا انهو الإ كديزت ال اهنإ امأ» :لاق ءةنهاولا نم

 نابح نباو «هرخآ ىلإ «اهذبنا» :هلوق نود هجام نبا هاورو «(ًادبأ تحلف ام كيلع

 حيحص :لاقو «مكاحلاو ««اهيلإ تلكو تم نإ كنإف» :لاقو ««هحيحص» يف

 نع «ةلاضف نب كرابم نع مهلك هوور :يرذنملا لاق .يبهذلا هرقأو «دانسإلا

 «نسحلا نع زازخلا رماع يبأ نع هوحنب ًاضيأ نابح نبا هاورو «نارمع نع «نسحلا

 ينيدملا نبا لاق .نارمع نم هعامس يف فلتخا نسحلا نأ الإ «ةديج ةعباتم هذهو

 .هنم عمس هنأ ىلع :انخياشم رثكأو مكاحلا لاقو .هنم عمسي مل :هريغو

 .باوصلا وهف هنم هعامس يف ةرهاظ دمحأ مامإلا ةياور :تلق

 ديجُن وبأ «يعازخلا فلخ نب ديبع نبا يأ :«نيصح نب نارمع نع» :هلوق

 نيتنثا ةنس تامو «ربيخ ماع ملسأ «يباحص نبا يباحص -رغصم ميجو نونب-

 .ةرصبلاب نيسمخو

 يدضع ينو ةا هللا لوسر ىلع تلخد مكاحلا ةياور يف .«ًالجر ىأر» :هلوق

 ةياور يف مهبملاف «اهذبنا» :لاقف «ةنهاولا نم :تلق «؟هذه ام» :لاقف ءرفص ةقلح

 .ثيدحلا يوار نارمع وه هقفاو نمو دمحأ

 مأ ًايلحت اهسبل له ءلاصفتسالل ماهفتسالا نأ لمتحي .«؟اذه ام لاقف» :هلوق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .لصفتسا هنأ سباللا نظف راكنإلل نوكي نأ لمتحيو ؟ال

 يفو بكنملا يف ذخأي قرع :ةنهاولا :تاداعسلا وبأ لاق .«ةنهاولا نم» :هلوق

 سنج اهيلع قلع ابرو ءدضعلا يف ذخأي ضرم وه :ليقو ءاهنم ىقريف ءاهلك ديلا
 هاهم امنإو :لاق ءءاسنلا نود لاجرلا ذخأت يهو «ةنهاولا زرخ :هل لاقي زرخلا نم

 مئامتلا ىنعم يف هدنع ناكف «ملآلا نم همصعت اهنأ ىنعم ىلع اهذختا هنأل ءاهنع

 .اهنع يهنملا

 .دصاقملا رابتعاو يتفملا لاصفتسا هيفو :تلق

 «غلبأ وهو «اهذبنا» :ثيدحلا ظفل .«ًاتنهو الإ كديزت ال اهنإف اهعزنا» :هلوق

 حرطلا وهو «ةدايزو كلذ نمضتي ذبنلاو «ةوقب بذجلا وه عزنلاو .اهحرطا :يأ

 :يأ ءًانهو الإ هديزت الف «هرضت لب هعفنت ال اهنأ ربخأو «هنع اهحرطب هرمأ ءداعبإلاو

 هرضف هضعب هعفن نإو الص ًابلاغ عفني ال هنإف هنع یمن رمأ لك كلذكو .ًافعض

 «هريغ وأ ضيرملا ىلع امهوحنو زرخلاو قلحلا قيلعت نع يهنلا هيفو «هعفن نم ربكأ
 يقهيبلاو «نسح دانسإب دواد وبأ یورو .مارحلاب يوادتلا نع يهنلا ىلع هيبنتلاو

 لاق فيك :ليق نإف «مارحب اووادت الو اووادت» :ثيدح يف ًاعوفرم ءادردلا يبأ نع

 نوكي -ملعأ هللاو- اذه :ليق ؟ريثأت اه سيل يهو (ًانهو الإ كديزت ال» :ِةَِ

 .هدوصقم ضيقنب بقوعف «ةنهاولا عفدل اهعضو هنأل هكرش ىلع هل ةبوقع
 ةلاحلاو كرشم هنأل :يأ .«ًادبأ تحلفأ ام كيلع يهو تم ول كنإف» :هلوق

 .ةداعسلاو رفظلاو زوفلا وه حالفلاو هذه

 هنأو «رئابكلا ربكأ رغصألا كرشلا نأ ةباحصلا مالكل دهاش هيف :فنصملا لاق

 .كلذ لثم لعف نم ىلع ظيلغتلاب راكنإلاو «ةلاهجلاب رذعي مل

 ىلع در هيفف ءًادبأ حلفأ ام هيلع يهو تام ول يباحصلا نأ هيفو :تلق

 نونظيو «مهباحصأ نم وأ «نيحلاصلا ةيرذ نم مهنوكب نورختفي نيذلا نيرورغملا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اذإف ةتوافتم راكنإلا بتر نأ هيفو .يصاعملا اولعف نإو «هللا دنع مهل نوعفشي مهنأ

 ًابنذ لعف اذإ ملسملا نأ هيفو .هوحنو برض ىلإ جتحي مل ركنم ا ةلازإ يف مالكلا ىفك

 .بونذلا

 نب لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا وه .«هب سأب ال دنسب دمحأ هاور» :هلوق

 هرصع لهأ مامإ ,يدادغبلا مث «يزورملا هللادبع وبأ «ينابيشلا دسأ نبا لاله

 «ىعفاشلا نع ىور .ةنسلل ةعباتمو ًاعرو مهدشأو «ثيدحلاو هقفلاب مهملعأو

 .فلخو «ناقعو «ةنييع نباو «ناطقلا ىيحيو «يدهم نباو «نوراه نب ديزيو

 ركب وبأو «دواد وبأو «ملسمو «يراخبلاو .حلاصو هللادبع هانبا هلع یورو

 5 8 : سأل 2ھ 3

 عبس هلو نيتئمو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام .نوصحي ال قلخو «يذوزملاو «مرثألا
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 و

 ْنَمَو هَل هللا نأ الق اتمت قلعت نما اعوفرت

  JINN akا و اق يبو يشمل لاق( لجأ 2

 .يبهذلا هرقأو .دانسإلا حيحص :لاقو

 سيلو «ةروكذملا ثيداحألا ضعب يف اذه نأ مهوي اذه .«ةياور يفو» :هلوقو

 نب دمصلادبع انئدح :لاقف ًاضيأ دمحأ هاور رخآ ثيدح يف هنأ دارملا لب «كلذك

 "'نيخخُد نع ءروصنم يبأ نب ديزي انث «ملسم نب زيزعلادبع انث «ثراولادبع

 ةعست عيابف طهر هيلإ لبقأ ايب هللا لوسر نأ ينهجلا رماع نب ةبقع نع «يرجحلا

 :لاق !اذه نع تكسمأو ةعست تعياب «هللا لوسر اي اولاقف .دحاو نع كسمأو

 ‹كرشأ دقف ةميمت قلع نم» لاقو هعيابف ءاهعطقف هدي لخدأف «ةميمت هيلع نإ»
 .تاقث هتاورو «هوحنب مكاحلا هاورو

 يف مكاحلا هيب ءلجرلا يأ :«اهعطقف هدي لخدأف» :ثيدحلا اذه يف» :هلوقو

 .هتياور

 ًالضاف ًاهيقف ناكو ءروهشم يباحص «ينهجلا وه :«رماع نب ةبقع نع) :هلوق

 .نيتسلا نم ًابيرق تامو «نينس ثالث ةيواعمل رصم ةرامإ يلو

 ةباد وأ لفط نم هريغ ىلع وأ هيلع اهب ًاكسمتم يأ :(ةميمت قلعت نم» :هلوق

 مهنع عفدت اأ نوري اهنوقلعي اوناك ةزرخ اهنإ لاقي :يرذنملا لاق .كلذ وحنو

 .ىلاعت هللا ريغ عفاد الو عنام ال ذإ ةلالضو ٌلهج يأرلا اذه داقتعاو تافآلا

 ءرماع نب ةبقعل ابتاك ناك َنْيَعَر يذ رجح نم «يرُجحلا رماع نب نْيَحُد «ليل وبأ وه :نْيَحُد )١(

 .(لوصألا عماج) يف اك .ةئم ةنس مورلا هتلتق .رصم لهآ يف هدادع .هنع يوريو

 .كرشلا نم اهنوك ىلع ةدايز ةميه قلع نم رجه ىهو ةدئاف ةدايز هيف (5)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اهقلعت برعلا تناك تازرخ يهو ةميمت عمج :مئامتلا :تاداعسلا وبأ لاقو

 اوناك مهنأكو :لاق .مالسإلا اهلطبأف «مهمعز يف نيعلا اهب نوقتي يهدالوآ ىلع

 .""”ءافشلاو ءاودلا مئامت اهنأ نودقتعي

 .هرومأ هل متي ال هللا نأب هيلع ءاعد .«هل هللا متأ الف» :هلوق

 دنسم» يف لاق .ةلمهملا نوكسو واولا حتفب «ةعدو قلعت نمو» :هلوق

 .نيعلا هب نوقتي فدصلا هبشي رحبلا نم جرخي ءيش «سودرفلا
 .نوكسو ةعد يف هلعج ال يأ «لادلا فيفختب «هل هللا عدو الف» :هلوق

 وبأ هلاق .هفاخي ام هنع هللا ففخ ال يأ «ةعدولا نم ينب ظفل وه :ليقو

 ًاكرش هنوك عم هنإف ءكلذ لعف نمل ديدش ديعو هيف «هيلع ءاعد اذهو .تاداعسلا

 .هدوصقم ضيقنب ي هللا لوسر هيلع اعد دقف

 اهقلع يذلا دقتعا اذإ :ربلا دبع نبا لاق .(كرشأ دقف ةميمت قلعت نم» :هلوق

 وبأ لاقو ."”كرش كلذ داقتعاو ءردقلا درت اهنأ نظ دقف «نيعلا درت امنأ

 عفد اوبلطو «مهيلع ةبوتكملا ريداقملا عفد اودارأ مهنأل ًاكرش اهلعج امنإ :تاداعسلا

 .هعفاد وه يذلا هللا ريغ نم ىذألا
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 يقوتو جالعلا باب نم هنإف اهوحنو طيخلاو ةقلحلا لمشي وه لب تازرخلاب ًاصاخ اذه سيلو )١(

 :ةياور يفو ««ةنيدملا رمت نم تارمت عبسب حّبصت نم» :ثيدحب ًالالدتسا ضرملا بابسأ

 هيلع جرح الف «مس الو رحس هرضي ال هنأ ًادصاق اهلكأ اذإف رحس الو مس هبصي مل وجعا

 .ميعطتلا هلثمو

 نود نم اهسفنب رثؤت ةميمتلا نأ دقتعي نأك هدصقمو هلئاق لاح بسحب ربكأ نوكت دقو رغصأ (۲)

 .الثم هللا



 ب ر ا

 همر رص چ --َ kd روزي ع 0ث 2 ےس رس وچ ےہ اصر ص 7

 فسوي) 4ا( نرم ھو الإ للاي رڪ نمود امو هلوق الت «هعطقف

 .فنصملا لاق اك متاح يبأ نبا هاور رثألا اذه

 .دمحم نب سنوي انث ءباكشإ نب ميهاربإ نب نيسحلا نب دمحم انثدح :هظفلو

 «ضيرم ىلع ةفيذح لخد لاق ''"ةرزع نع .لوحألا مصاع نع «ةملس نب دامح انث

 ر عا <
 مهوالإ ناي مهراكحأ نيوي امو :لاق مث هعزتنا وأ هعطقف ًاريس هدضع يف ىأرف

 5 8ع 8ع 5 8ع س رل 24

 دمحم متاح يبأ نب نمحر لادبع دمحم وبأ مامإلا وه متاح يبأ نباو نل نورم

 حرجلا» بحاص ظفاحلا نبا ظفاحلا «ىلظنحلا ىميمتلا يزارلا سيردإ نب

 «نوکس مث رسكب لْسِح لاقيو ارغصم نيتلمهمب ليسخ نامیلا مساو «ناميلا نبا

 بحاص لاقيو .نيقباسلا نم ليلج يباحص «راصنألا فيلح «ةدحوملاب ىسبعلا
 .نيثالثو تس ةنس يلع ةفالخ لوأ يف ةفيذح تام «يباحص ًاضيأ هوبأو «""'رسلا

 ءاهعفدل ىمحلا لجأ نم :يأ .«ىمحلا نم طبخ هدي يف ًالجر ىأر» :هلوق

 هنأ ةفيذح نع عيكو ىورو .اهوحنو طويخلاو مئامتلا كلذل نوقلعي لاهجلا ناكو

 ءىش لاقف ؟اذه ام :لاقف طيخ هيف اذإف هدضع سملف ؛هدوعي ضيرم ىلع لخد

 نب دامح ىور :لاق ثيح ريثك نبا ريسفت يف دوجوملا وهو «دوجنلا يبأ نب مصاع ةخسن ينو )١(

 ةورع ال هنأ -ملعأ هللاو- رهظي يذلاو «ةفيذح نع ةورع نع دوجنلا يبأ نب مصاع نع ةملس

 «ةفيذح نع يوري يذلا وهف «شيبح نبا وهو «رز نع فحص دق مسالا انإو «ةرزع الو

 .دوجنلا يبأ نب مصاع هنع يوريو

 ةبقعب يب رم نيح كوبت ةوزغ نم هعوجر دنع هلتق اودارأ امل نيقفانملا ءاسأ يب يبنلا هيلإ ٌرسأ (0)

 .اقيضو ابعص اهكلسم ناك لبج يف



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .كيلع تيلص ام ءايلع وهو تم ول :لاقف هعطقف «هيف يل يقر

 ال بابسألا نإف ببس هنأ دقتعي ناك نإو « اذه راكنإ هيف :(هعطقف» :هلوق

 كرش وه ايب فيكف ؛هيلع داتعالا مدع عم كي هلوسرو هللا هحابأ ام الإ اهنم زوجي

 ةلازإ هيفو ؟لاهجلا هلقعي امم كلذ وحنو '"'مسالطلاو زرخلاو طويخلاو مئامتلاك

 تالآ فالتإ نأو "”هليزي لعافلا نأ نظي ناك نإو «لعافلا نذإ ريغب ديلاب ركنملا

 .اهبحاص نذأي ل نإو “"زئاج وهللاو ركتملا

 :فسوي) ۲( رک رشم مشو الإ هناي مهر ڪآ 2 نوي اَمَو ل :هلوق التو :هلوق

 يأ كرش ركذ امل هوحنو طيخلا قيلعت نأ لع ةيآلا هذ ةفيذح لدتسا ٠١

 ىلع ربكألا يف لزن اب لالدتسالا ةحص هيفف .ثيدحلا يف مدقت اك رغصأ

 شاب ناميإلا نيب نوعمجي مهنأ نيكرشملا نع ربخأ هللا نأ ةيآلا ىنعمو «””رغصألا

 هتدابع يف نوكرشي كلذ عم مث «تيمملا ييحملا قزارلا قلاخلا هنأو .هدوجوب :يأ
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 .ملسم هنآل هيلع هريغ يلصي نكل هسفن لتاق ىلع الو لاغلا ىلع ىلصي ال اى راكنإلا باب نم (۱)
 ةراشإو ًاكرش نوكت دق األ ةعونمم يهو صاوخلا الإ اهانعم فرعي ال طقنو ةعطقم فورح (؟)

 .نيطايش ءامسأ ىلإ
 .هسفنب هليزي نأ هرمأي هنإف ةدسفم ىشخي ناك نإف ةدسفم كلذ نم لصحي مل اذإ (۳)

 .بوجولا لمشيف معأ وه ام زاوجلاب دارملا (5)
 يف لزن اب لالدتسالا زاجف مرحمو كرش اههنم لكف ميرحتلا فو كرشلا ىمسم يف (هكارتشال (5)

 .رغصألا ىلع ربكألا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 بان

 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام

e ٍضْعَب يف كك يتلا عم ناگ هلآ :َيِراَصنألا ريش 

a7 هدالق وأ رو ْنِم ٌةَدالِق رعب ةر يف نقب  

 نَع حبحَّصلا يف
 2 ےک

 :الوس دَر َلَسْرَأَ ,(ةِراَمْسُأ

 ەر #5
 .«تعطق الإ

 ول
00 

 ا

3 
 نأ»

 ا 61
 زوجي ال مسقو «زوجي مسق «ماسقأ ةثالث ىلع ىقرلا تناك الو .اهمكح يف :يأ

 ًاليصفت كلذ يف نأل كرشلا نم (وكب فنصملا مزجي مل ؛فالخ هزاوج يف مسقو

 .ًاقلطم كرش كلذ نإف ركذ ام امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل فالخب

 .«نيحيحصلا» يف :يأ .«حيحصلا» :هلوق

 سيق همسا :ليق «يراصنألا «ةمجعملا رسكو هلوأ حتفب .«ريشب يبأ نع :هلوق

 وهو «'' ”حيحص مسا ىلع هل فقوي ال :ربلادبع نبا لاقو «دعس نبا هلاق .ديبع نبا

 .ةثملا زواج :لاقي «نيتسلا دعب تامو «قدنخلا دهش يباحص

 اهنييعت ىلع فقأ مل :ظفاحلا لاق :«هرافسأ ضعب يفا :هلوق

 ةماسأ يأ نب تراحم كلذ ىورو .ةثراح نب ديز وه :«الوسر لسرأف» :هلوق

 .ظفاحلا هلاق هدنسم يف

 «نكّقبت ال١ ةياور يفو ؛نيتحوتفملا فاقلاو ةانثملاب وه :(َنيِقْبَي ال نأ» :هلوق

 .لعاف هنأ ىلع عوفرم ةدالقو .ًاضيأ نيتحوتفملا فاقلاو ةيقوفلا ةانثملاو نأ فذحب

 .سوقلا راتوأ دحاو نيتحتفب رتولاو

 .يوارلا نم كش )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نأ هانعمو ءلوألا ىلع فطعو ءًاضيأ ةدالق عفرب وه :«تعطق الإ ةدالق وأ» :هلوق

 ةدالق لاق وأ ءرتو نم اهنأب ةدالقلا ديقف ؟رتو نم ةدالق هخيش لاق له «كش يوارلا

 تعمس ام :لاقف ةدالقلا نع لئس هنأ كلام نع يور ام هديؤيو .ديقي ملو قلطأو

 حصأ ""'ىلوألاو كش ريغب «ةدالق الو» :دواد يأ ةياور ينو .رتولا يف الإ اهتهاركب

 دوادوبأ ىور الو ""راتوألا يف الإ ,دئالقلا يف ةصخرللو ءاهيلع نيخيشلا قافتال

 ' الو ءاهودلقو ليخلا اوطبرا» ًاعوفرم " ”يمشجلا بهو يبأ ثيدح نم يئاسنلاو

 .ديج هدانسإو هلثم ًاعوفرم رباج نع دمحألو ««راتوألا نم اهودلقت

 دئالقلا عطقب -مالسلا هيلع- هرمأ كلام لوأت «ةنسلا حرش» يف :يوغبلا لاق

 هدئالقلاو مئاتلاو راتوألا كلتب نودشي اوناك مهنأ كلذو «نيعلا لجأ نم هنأ ىلع

 ءاهنع ء٤ يبنلا مهاهنف «تافآلا نم مصعت انآ نونظي ءذوعلا اهيلع نوقلعيو

 اوناك :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو .ًائيش هللا رمأ نم درت ال اهنأ مهملعأو

 نأب مهل ًامالعإ اهتلازإب لَك يبنلا مهرمأف «نيعلا اهبيصت الئل راتوألا لبإلا نودلقي
 .هريغو يزوجلا نبا لاق كلذكو ءًائيش درت ال راتوألا

 هللا متأ الف ةميمت قلعت نم» :هعفر رماع نب ةبقع ثيدح هديؤيو :ظفاحلا لاق

 .ىهتنا .كلذ وحنو نيعلا ةيشخ دئالقلا نم قلع ام يهو «دواد وبأ هاور «هل

 ًامارح ىنعملا اذهل اهانعم يف امو راتوألا اهريغو لبإلا ديلقت نوكي اذه ىلعف

 نم بصي ملو كرشأ دقف ةميمت قلعت نمو «ةمرحملا مئامتلا قيلعت نم هنأل ًاكرش لب
 ."هيزنت ةهارك هوركم هنإ :لاق
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 .«ةدالق وأ رتو نم ةدالق» كش اهيف ام يهو )١(

 .ةزئاج اهنإف نيعلا عفدل ال لامجلاو ةنيزلل ةدالقلا تناك اذإف ()

 .أطخ وهو «يناشيجلا ةخسن يفو (۳)

 .كرشو مرح وه لب (5)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ر

 مئاتلاو ىَقّولا نإ» :ل وق كي هللا َلوُسَر تعمَس :دوعسم ٍنبا نَعَو

 .دواد وُيَأَو دج ُاَوَر كرش َةَلَوتلاَو

 فنصملا نأك ةصق هيفو .فنصملا لاق امك .دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلا

 نب هللادبع نأ دوعسم نب هللادبع ةأرما بنيز نع :دواد يبأ ظفلو .اهرصتخا

 هذخأف :تلاق .هيف هل يقر ٌطيخ تلق :اذه ام :لاقف ًاطيخ يقنع يف ىأر دوعسم

 هللا لوسر تعمس كرشلا اذه نع ءاينغأل هللادبع "لآ متنأ :لاق مث .هعطقف

 تناك دقل ؟اذكه لوقت 3م تلقف .«كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ» :لوقي هك

 لاقف .تنكس اهاقر اذإف ءاهيقري يدوهيلا نالف ىلإ فلتخأ تنكو «فذقت ينيع

 ناك امنإ ءاهنع فك "'ىقر اذإف هديب اهسخني ناطيشلا لمع كلذ نإ هللادبع

 فشاو سانلا بر سأبلا بهذأ» :لوقي ي هللا لوسر ناك اک يلوقت نأ كيفكي
 نباو هجام نبا هاورو ««(مقس رداغي ال ًءافش ؛كؤافش الإ ءافش ال يناشلا تنأ

 .يبهذلا هرقأو حيحص :لاقو «مكاحلاو «نابح

 هنم صخو «مئازعلا ىمست يتلا يه ىقرلا فنصملا لاق :«ىقرلا نإ» :هلوق

 نيعلا نم ب هللا لوسر هيف صخر دقف كرشلا نم الخ "ام “ليلدلا

 ربخلا يف ماللا تلخدو (ءاينغأل) هربخ أدتبم (متنأ) و (صخأ) لعف راضإ ىلع بصنلاب )١(

 .ًادتبملا يف اطوخد رثكألاو

 نم لجر ةأرما هذهف «مرحمب ىوادتي نأ ىلع ءافشلا بح هلمحي دق ضيرملا نأ ىلع لدي اذهو (۲)

 .يدوهيلا اذه ىلإ فلتخت نأ ىلإ ءافشلا بح اهلمح هللا دابع حلصأ

 )( .يدوهيلا ٠

 .تاطيشلا (5)

 .زاوجلاب (6)

 .(يذلا) ىنعمب ةلوصوم (ام)(5)



 نم كرش اهيف يتلا ىقرلا يه ًاكرش اهنوكب ةفوصوملا ىقرلا نأ ىلإ ريشي ."'ةمحلاو
 نحلاو ءايبنألاو ةكئالملا ءاسأب ىقرلاك هب ةذاعتسالاو ةثاغتسالاو هللا ريغ ءاعد

 ال هدحو هب ةذاعتسالاو هئاعدو هتافصو هللا ء(اسأو نآرقلاب ىقرلا امأ .كلذ وحنو

 .ةزئاج وأ ةبحتسم لب «ةعونع الو لب ءًاكرش تسيلف «هل كيرش
 باب يف كلذ مدقت :«ةمحلاو نيعلا نم هي هللا لوسر هيف صخر دقف» :هلوق

 نع «ملسم حيحص) يف اک اهريغ نم هيف صخر كلذكو «ديحوتلا ققح نم
 كلذ يف ىرت فيك «هللا لوسر اي انلقف ةيلهاجلا يف يقرن انك :لاق كلام نب فوع

 سنأ نع هيفو «(كرش اهيف نكي ملام «ىقرلاب سأب ال ,مكاقر يع اوضرعا» :لاقف
 نب نارمع نعو «ةلمنلاو ةمحلاو نيعلا نم ةيقرلا يف ةئ هللا لوسر صخر :لاق

 بابلا يفو دواد وبأ هاور “مد وأ ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر الد :ًاعوفرم نيصح

 ."”ةريثك ثيداحأ

 اذإف اهزاجأو اهب رمأو ءيِقرو ىَقَر دق -مالسلا هيلع- ناكو :يباطخلا لاق

 ةيهاركلا تءاج انإو ءاهب رومأم وأ ةحابم يهف ىلاعت هللا ءاسأب وأ نآرقلاب تناك

 .كرشلا هلخدي ًالوق وأ ءارفك ناك ابر هنإف «برعلا ناسل ريغب اهنم ناك ايف عنملاو
 يتلا ةيلهاجلا بهاذم ىلع ناك ام كلذ نم هركي يذلا نوكي نأ لمتحيو :لاق

 .مهتنوعمو نجلا لبق نم كلذ نودقتعيو «تافآلا مهنع عفدت اهنأو ءاهنوطاعتي

 مئامتلاو ىَقّزلا هذه نم ًاريثك نإ :بلاط يبأ نب يلع لوق كلذ ىلع لديو :تلق

 .هوحنو دوعسم نبا ثيدح ىنعم نبي اذهف «عيكو هاور .هوبنتجاف كرش

 .ةيحلاو برقعلا ةعسل )١(

 .«أقري ال مد وأ ىح وأ نيع نم الإ ةيقر ال» :كردتسملا يف ءاج دقف «مدلا جورخ يأ (۲)

 امأ «مكاقر يلع اوضرعا» :ثيدحلا يف اك كرشلا نم تلح اذإ ةزئاج ةيقرلاف لاح لك ىلعو (۳)

 .ةمحلاو نيعلا يف ةيقرلا نم ىلوأو ىفشأ ةيقر ال دارملاف «ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال١ :ثيدح



CDديمحلا زيرعلا ريسيت لبهطهاا ب  

 بطلا وه ىلاعت هللا ء(سأ نم اهريغو تاذوعملاب ىقرلا :'''نيتلا نبا لاقو

 الف «ىلاعت هللا نذإب ءافشلا لصح قلخلا نم راربألا ناسل ىلع ناك اذإف «يناحورلا

 يتلا اهنع يهنملا ىقرلا كلتو يناسجلا ب بطلا ىلإ سانلا عزف ءعرنلا اذه "دع

 نم ةبكرم ةهبتشم رومأب يتأيف «هل نجلا ريخست 7 يعدي نمم هريغو مّرعْلا اهلمعتسي

 ةناعتسالاو نيطايشلا ركذ نم هبوشي ام هتامسأو ىلاعت هللا ركذ ىلإ عمجي لطابو قح

 نم تجرخو تباجأ نيطايشلا ءاسأب ةيحلا ىلع مّرَع اذإف «مدآ ينب ءادعأ مهنوكل
 «ناسنإلا ندب نم اهمومس تلاس ءامسألا كلتب يقر اذإ غيدللا اذكو اهناكم

 يذلا يبرعلا ناسللابو ؛ةصاخ هئامسأو هللا تايآب نكت مل ام ىقرلا هرّك كلذلو

 .كرشلا بوش نم ًائيرب نوكيل هانعم فرعُي
o» . 8 (Daمسا لك :مالسإلا خيش لاق .ةمألا ءاملع هللا باتك ريغب ىقرلا " ةيهارك ىلعو چ  

 هركي هنأل هانعم فّرَع ولو هب وعدي نأ نع ًالضف ؛هب يقري نأ دحأل سيلف لوهجم

 لعج امأف «ةيبرعلا فرعي ال نل صخري انإو ءاهفرع نمل ةيبرعلا ريغب ءاعدلا

 .مالسإلا نم سيف اراعش ةيمجعلا ظافلألا

 الئل فرعُي ال ام اهتم عنمف ةعطقملا فورحلا نع مالسلادبع نبا لئسو :تلق

 الث عامتجا دنع ىقرلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دق :يطويسلا لاقو ءٌرفك هيف نوكي

 :طورش

 فرعي ابو يبرعلا ناسللابو «هتافصو هئامسأب وأ ىلاعت هللا مالكب نوكي نأ

 ةيقرلا نأ صخلتف «ىلاعت هللا ريدقتب لب اهتاذب رثؤت ال ةيقرلا نأ دقتعي نأو «هانعم

 هفيناصت نم ءرسفم ثدح هيقف يكلاملا يبرغملا يسقافصلا دمحم وبأ نيتلا نب دحاولا دبع وه )١(

 )111١(. ةنس يفوت «هريغو رجح نبا هنع لقني «حيحصلا يراخبلا حرش يف حيصفلا ريخملا»

 .هاور نم ةلقل ًازيزع يمس «نانثا الإ هوري مل يأ ءزيزعلا ثيدحلا هنمو ءّلق يأ (۲)

 .ميرحتلا ةيهاركلاب دارملا ()



 حييل ديمحلا زيزعلاريسيت

 ماسقأ ةثالث

 هلبق بابلا يف هانعم يف ريثألا نباو يرذنملا مالك مدقت .«مئامتلاو» :هلوق

 دالوألا ىلع قلعي ءيش مئامتلا :فنصملا لاقو .هاركذ اب مئامتلا صيصخت هرهاظو

 نم نايبصلا قانعأب قلعي ام يهو ةميمت عمج مئامتلا :يلاخلخلا لاقو .نيعلا نم

 بلطي الو .هللا الإ عفاد ال هنأل ؛هنع يهنم اذهو «نيعلا عفدل ''”ماظعو تازرخ

 اهريغو نيعلا عفدل قلع ام نأ هرهاظو «هتافصو هئامسأو هللاب الإ تايذؤملا عفد

 نباو يرذنملا مالك نإ :لاقي دقو .حيحصلا وه اذهو «ناك ءيش يأ نم ةميمت وهف

 .هفلاخ ال امهريغو ريثألا

 «فلسلا ضعب هيف صخرف نآرقلا نم قلعملا ناك اذإ نكل :فنصملا لاق

 .دوعسم نبا مهنم «هنع يهنملا نم هلعجيو هيف صخري مل مهضعبو
 قيلعت زاوج يف اوفلتخا مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا نأ ملعا

 لوق وهو «كلذ زوجي ةفئاط تلاقف «هتافصو هللا ءاسأو نآرقلا نم يتلا مئاهتلا

 وبأ لاق هبو «ةشئاع نع يور ام رهاظ وهو «هريغو صاعلا نب ورمع نب هللادبع

 اهيف يتلا امأ «ةيكرشلا مئامتلا ىلع "”ثيدحلا اولمحو «ةياور يف دمحأو رقابلا رفعج

 .كلذب ةيقرلاكف هتافصو هللا ءامسأو نآرقلا

 نبا لاق هبو .كلذ زوجي ال ةفئاط تلاقو .ميقلا نبا رايتخا رهاظ وهو :تلق

. : 5 537 )£( 

 - ̀ ميكع نباو «رماع نب ةبقعو «ةفيذح لوق رهاظ وهو سابع نباو «دوعسم

 مسقو «كرش هيف ناك ام وهو زوجي ال مسقو «ةثالثلا طورشلا هيف ترفوت ام وهو زوجي مسق )١(

 .كرش هنأ فرعي ملو ةيبرعلا ريغب ناك ام وهو هيف فلتخم

 امو سرفلا نيع وأ بئذلا رعشك نيعلا عفد هب دصق ام عيمج لمشت لب «كلذب ةصاخ تسيلو (؟)

 .كلذ هبشأ

 .«كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ» (*)

 )٤( «ءروهمجلا بهذم وهو ««بيرقتلا» يف اك مرضخ هنأ رجح نبا مزجو «هتبحص يف فلتخا =



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ملل” شهاب(

 دمحأو «دوعسم نبا باحصأ مهنم «نيعباتلا نم ةعامج لاق هبو «-مهنع هللا يضر

 ثيدحلا اذهب اوجتحاو «نورخأتملا اهب مزجو «هباحصأ نم ريثك اهراتخا ةياور يف

 فالخب ءاهريغو نآرقلا نم يتلا نيب قرفي مل مومعلا هرهاظ نإف هانعم يف امو
 اومهف ثيدحلا اوور نيذلا ةباحصلا نأ كلذ ديؤيو ءاهيف "قرف دقف ىقرلا

 تلخد :لاق ةزمح نب ىسيع نع دواد وبا یورو .دوعسم نبا نع مدقت امك مومعلا
 كلذ نم هللاب ذوعن :لاقف ؟ةميمت قلعت الأ :تلقف ةرْمح هبو ميكع نب هللادبع ىلع

 :لاق سابع نبا نع عيكو یورو ««هیلإ لکو ًائيش قلعت نم» :ة هللا لوسر لاق

 فيكف «قرفلاب لاقي دقف «كلذب ةيقرلا ىلع سايقلا امأو «قلعت الو نيتذوعملاب لفتا

 كلذ دجوي ال ام ىلع امهوحنو دولج وأ قرو نم هيف دب ال يذلا قيلعتلا ساقي

 قيلعت يف ءاملعلا فالتخا اذه .برقأ لطابو قح نم ةبكرملا ىقرلا ىلإ اذهف «هيف
 نيطايشلا ءامسأب ىقرلا نم مهدعب ثدح مب كنظ امف "”هتافصو هللا ء(سأو نآرقلا

 مهاؤسو مه حبذلاو مهب ةذاعتسالاو ؛مهيلع قلعتلاو لب ؟اهقيلعتو مهريغو

 الإ سانلا نم ريثك ىلع بلاغ وهو «ضح كرش وه امم ريخلا بلجو ءرضلا فشك
 هركذ امو «نوعباتلاو هباحصأ هيلع ناك امو هِي يبنلا هركذ ام لمأتف هللا ملس نم

 .رجح نبال «بيذهتلا» يف اک عاس هل :متاح وبأ لاقو =

 .(اک رش نكت ملام ىقرلاب سأب ال ,مكاقر لع اوضرعا» :ثيدح يف )١(
 نإقإف :ىلاعت لاق اك ةنسلاو باتكلا ىلإ درت عازنلا لئاسمو «عازنلا لئاسم نم ةلأسملا هذه (۲)

 ال ةماع اهاندجو صوصنلا ىلإ ةلأسملا هذه انددر اذإو © ٍلوُسلاَو هئأَلِإ ودر وى يف معَ

 هللا ىلإ درلا ةدعاق ىلإ ًادانتسا ًاقلطم عنملا باوصلا نوكيف هريغو نآرقلا قيلعت نيب قرفت

 هلوقك ةريثك صوصن اهيلع تلد يتلا عئارذلا دس :ةدعاق يهو ىرخأ ةدعاقو «لوسرلاو

 نيك رشملا ةمهآ بس نع ىهنف «& اودع هلأ اوسي ولأ نود نم نودي يا وبسم الو :ىلاعت
 بقاري يذلا نمو نآرقلا ريغ قيلعت ىلإ يضفي نآرقلا قيلعت نإف انه كلذك «هللا بسُي العل

 .هريغ نم ناك ام عنميو نآرقلا نم ناك ام زيجيف مهئامت يف مهيلع شتفيو سانلا



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 يف ثدح ام ىلإ رظنا مث «باتكلا باوبأ نم هريغو بابلا اذه يف مهدعب ءاملعلا

 لاف ءيش لك يف نآلا هّثبرغو يب لوسرلا نيد كل نيبتي «ةرخأتملا فولخلا

 .ناعتسملا

 ببحي هنأ نومعزي هنوعنصي ءيش وه :فنصملا لاق .(كرش ةلوتلاو» :هلوق

 دوعسم نبا هرسف اذهبو ًاضيأ هريغ لاق اذكو «هتأرما ىلإ جوزلاو ءاهجوز ىلإ ةأرملا

 هذه نم رلادبع ابأ اي اولاق .مكاحلاو ء«نابح نبا حيحص» يف اک ثيدحلا يوار

 ىلإ نببحتي ءاسنلا هعنصي ءيش :لاق ؟ةلوتلا اف ءامهانفرع دق مئامتلاو ىقرلا

 تناك ءيش ًاففخت ماللاو واولا حتفو ةانثملا رسكب ةلوتلا :'"”ظفاحلا لاق .نهجاوزأ

 ؛كرشلا نم كلذ ناك انإو ءرحسلا نم برض وهو ""اهجوز ةبحم هب بلجت ةأرملا
 .هللا ريغ دنع نم عفانملا بلجو راضملا عفد اودارأ مهنأل
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 .رجح نبا()

 .هتهرك هتأر اذإ يه وأ اههرك هتأرما لجرلا ىأر اذإف ريفنتلاو ءاضغبلل عنصي دقو (؟)



CDديمحلا زيزعلا ريسيت بدا ل  

 6ع 3 - تك لأ ° ر 3 .٠ ۳ ص ا ر

 دمحأ ُهاوَر «هبلِإ لِكَو اَنْيَش َقَلَعَت ْنَم» :اعوفرم '''ميكُع نب هللاِدِبَع نَعَو

 .يذمرتلاو

 .مكاحلاو دواد وبأ ًاضيأ هاورو

 دبعم ابأ ىنكيو ءارغصم ةلمهملا مضب وه .«ميكُم نب هللادبع نع :هلوق
 «حيحص عامس هل فرعي الو يب يبنلا نمز كردأ :يراخبلا لاق .ينوكلا ينهجلا

 لاقو «ميعن وبأو «هدنم نباو نابح نباو «ةعرز وبأ هانعم لاقو :متاح وبأ لاق اذكو

 ةايح يف نئادملا مدقو «ةفوكلا نكس :بيطخلا لاقو .هعامس يف كشي :يوغبلا

 رهاظو «جاجحلا ةيالو يف تام هنأ هريغ نع دعس نبا ركذو «ةقث ناكو «ةفيذح

 ."”لسرم ثيدحلا نأ ةمئألا ءالؤه مالك

 «لعفلاب نوكيو بلقلاب نوكي قلعتلا .«هيلإ لكو ًائيش قلعت نم» :هلوق
 :يأ «هيلإ لكو «هلعفو هبلقب هقلعت وأ «هبلقب ًائيش قلعت نم يأ ءاعيمج اهب نوكيو
 «هللاب هجئاوح لزنأو «هللاب هسفن تقلعت نمف «هقلعت يذلا ءىثلا كلذ ىلإ هللا هلكو

 لك هل رسيو «ديعب لك هيلإ برقو «ةنؤم لك هافك هيلإ هلك هرمأ ضوفو هيلإ أجتلاو

 ىلع دمتعاو .همئامتو هئاودو هلقعو هملع ىلإ نكس وأ «هريغب قلعت نمو «ريسع

 لاق .براجتلاو صوصنلاب فورعم اذهو «هلذخو كلذ ىلإ هللا هلكو «هتوقو هلوح

 .0* :قالطلا) 4 بس وهف لأ لع لكوني سوا :ىلاعت هلل

 عمس نم انث «بدؤملا ديعس وبأ انث «مساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :هل تلقف «تيبلاب فوطي وهو ۳ےن نب بهو تيقل :لاق «يناسارخلا ءاطع

 ءروهمجلا بهذم وهو ««بيرقتلا» يف اك مرضخ هنأ رجح نبا مزجو «هتبحص يف فلتخا )١(

 .رجح نبال «بيذهتلا» يف اك عامس هل :متاح وبأ لاقو

 .هلاسرإ رضي الف ًايباحص ناك اذإو (۲)

 = ليئارسإ ينب نع ناثدحي امهريغو رابحألا بعكو هبنم نب بهو نأل ؛تايليئارسإلا نم اذه (۳)



 ديمحلا زيزغلاريسيت

 كرابت هللا ىحوأ» «معن :لاق زجوأو اذه يماقم يف كنع هظفحأ ثيدح ينئدح

 نود يديبع نم دبع يب مصتعي ال يتمظعو يتزعو امأ دواد اي :دواد ىلإ ىلاعتو

 «عبسلا نوضرألاو نهيف نمو عبسلا تاوامسلا هديكتف هتين نم كلذ فرعأ يقلخ

 نم دبع مصتعي ال يتمظعو يتزعو امأ ءًاجرخ نهنيب نم هل تلعج الإ نهيف نمو

 هدي نم ءامسلا بابسأ تعطق الإ هتين نم كلذ فرعأ ينود قولخمب يديبع
 .«كله ٍداو يأب يلابأ ال مث .هيمدق تحت نم ضرألا تخسأو
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 .تايليئارسإلا نم وهف لاح لکبو ءيناسارخلا ءاطع نم عمس نم وهو مسي مٺ وار هيفو =



SDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 !مِفْيَوُر اي» : هللا ٌلوُسَر يِ َلاَق :ل لَك «يفيوُر نَع حا مامإلا یورو
 وأ ءاّرََو َدَلَقَ ْوَأ هبل َدَقَع ْنَم َّنَأ َسآّنلا ِرْخَأَ كب ُلوُطَتس اَ ّلَعَ 0 ت 07 2 2

 ."هنه * يِرَبادَمحَنِإَف ؛مظع وأ باد عيجّرب ىجبنتشا

 «بيشألا ىسوم نب نسحلاو «قاحسإ نب ىيحي نع دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا

 :لاق .نسحلا ظفل اذهو «فنصملا اهرصتخاف ةصق هيفو «ةعيمل نبا نع امهالك

 تباث نب عفيور انث :لاق ناتّيب نب مييش نع «سابع نب شايع انث «ةعيهل نبا انثدح
 امم فصنلا هيطعي نأ ىلع هيخأ لمح ذخأي ةي هللا لوسر نامز يف اندحأ ناك :لاق

 مث '"'حْدِقلا رخآلاو «شيرلاو لصنلا هل ريصيل اندحأ نإ ىتح فصنلا هلو «منغي

 نم هنأ سانلا ريخأف «كب لوطتس ةايحلا لعل عفيور ايا :ِهِكَي هللا لوسر يل لاق :لاق

 مث «اهنم ئرب ًادمحم ناف «مظع وأ ةباد عيجرب ىجنتسا وا ءًأرتو دلقت وأ «هتيحل دقع

 نب مييش نأ سابع نب , شايع ينثدح «لضفملا انث «ناليغ نب ىيحي نع دمحأ هاور

 نبا عفيور دلخم نب ةملسم فلختسا لوقي ينابتقلا نابيش عمس هنأ هربخأ ناتيب

 هللا لوسر يل لاق لاقف «هعم انرسف :لاقف «ضرألا لفسأ ىلع يراصنألا تباث

 .ثيدحلا ...ِديِكك

 هيف ليق ينابتقلا نابيش يناثلا يفو «"'”لاقم هيفو «ةعيهل نبا لوألا دانسإلا يفو

 هيف رخآلا لمعيف هلام وأ هترايس وأ هلمج هيلإ عفدي نأك عرشلا اهب ءاج يتلا ةيراضملا يه هذهو )١(

 وأ ةرايسلا وأ لمجلا فلت اذإو ءالثم ثلث وأ نيثلث وأ نيفصن امهنيب حبرلا نوكيو هيف لغتشيو

 .نمض الإو طرفي مل اذإ نمضي ال هنإف ءيش هباصأ وأ لاملا

 دنع كلذب روهشم هنأ ىتح ديناسألاو ثيدحلاب ةميظع ةيانع هل نامييلس خيشلا حراشلا :ةدئاف

 .ةيعردلا لهأ

 «كرابملا نب هللادبعك كلذ لبق هنع ىور نمف «هبتک قارتحا دعب هظفح ءاس هنأ ةهج نم هبيع (۲)

 .ةفيعض يهف كلذ دعب هنع ىور نم امأو «ةلوبقم يهف بهو نب هللادبعو



 تكسو ًالوطم هب لضفملا قيرط نم دوادوبأ هاورو «تاقث |مهاجر ةيقبو ءلوهجم

 هربخأ ناتْيَب نب ميش نأ شايع نع لضفم انأ «دلاخ نب ديزي انثدح :لاق مث «هيلع

 . "”لبج ىلع طاطسفلاب نويلا نصح :دواد وبأ لاق .نويلا باب نصحب طبارم هعم

 حرصو عفيور نع مييش ةياور نم يئاسنلا هاور ؛ديج دانسإ اذهو :تلق

 هنسحو «حيحص دانسإلاف ًامهو نابيش ركذ ناک نإف «نابيش ركذي ملو هنم هعامسب

 هاورو :(دواد يبأ حرش ف "”ةعرز وبأ ظفاحلا لاق .مهضعب هححصو «يوونلا

 نب دمحم هاورو «طقف مظع وأ ةباد عيجرب ءاجنتسالا هنم ركذف ًارصتخم يواحطلا

 دقع نم نأ :هيفو ءآلوطم «ةباحصلا نم رصم لخد نم» باتك يف '”يزّيلا عيبرلا

 .ةالصلا يف هتيحل

 «عفيور ىلع كلذب سانلا رابخإ بوجو ىلع ليلد :«سانلا ربخأف» :هلوق

 سانلا هيلإ جاتحي ام هريغ دنع سيل ملع هدنع ناك نم لك لب .هب ًاصتخم اذه سیلو

 «كلذ ملع يف هريغو وه كرتشا نإف «هب مهمالعإو «سانلل هغيلبت هيلع بجو

 .ةعرز يبأ مالك اذه .'”ةيافك ضرف غيلبتلاف

 فالك هب ربخأ اک عقو هنأل «ةوبنلا مالعأ نم ملع :«كب لوطتس ةايحلا» :هلوق

 رصم لامعأ نم  ةقرثب اهيف تايف «نيسخو تس ةنس ىلإ هتايح تلاط ًاعفيور نإف

 ةماع رصم رايدل ماع مسا :نويلا باب «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات» يف يديبزلا لاق )١(
 .رصمب ةصاخ طاطسفلا عضومل مسا وه :ليقو ءءامدقلا ةغلب

 سيل هباتكو دواد بأ حرش يف نيدلا يلو ميحرلادبع هيبأ عم كرتشا يقارعلا ميحرلادبع نبا (۲)

 .ابروأ تابتكم وأ ايكرت يف طوطخ هنأ لمتحيو ًادوجوم

 .رصمب ةيرق ةزيجلا ىلإ ةبسن (6)
 .ًالثم عفيورك هريغ نم دكآ هقح يف بجاولاف هتايح تلاط نم نکل )٤(

 .رصمب ةيرق (9)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ————— )

 ..سنوي نبا هلاق .نيسمخو ثالث ةنس تام :ليقو .راصنألا نم وهو ءاهيلع ًاريمأ

 عمجلاو «قراشملا» يف هلاق "ريغ ال ماللا رسكب :(هتيحل دقع نم نأ» :هلوق

 .يرهوجلا هلاق .مضلاو رسكلاب «ىل

 :امهدحأ :نيهجو ىلع رسفي كلذ نإف ءةيحللا دقع نع هيه امأو :يباطخلا لاق

 نم كلذو «مهاحل نودقعي ةيلهاجلا يف اوناك «بورحلا يف كلذ نم هنولعفي اوناك ام

 .اهنودقعيو اهنولتفي مجاعألا ضعب يز
 :لاق ."”تاداعسلا وبأ هركذ امك ءًابجعو ًاربكت هنولعفي اوناك مهنأك :تلق

 "”عيضوتلا لهأ لعف نم كلذو «دعجتيو دقعتيل رعشلا ةجلاعم هانعم نأ :|مهيناث

 امك ةالصلا يف ةيحللا دقع ىلع هلمح ىلوألاو :يقارعلا نبا ةعرز وبأ لاقو .ثينأتلاو

 يف حيحصلا ثيدحلل قفاوم وهف ءاهركذ مدقتملا عيبرلا نب دمحم ةياور هيلع تلد

 .ةدايزو اهفك هيف ةيحللا دقع نإف «بوثلاو رعشلا فك نع يهنلا
 .كلذ وحنو هتباد قنع وأ هقنع يف ةدالق هلعج يأ :«ًارتو دلقن وأ» :هلوق

 مهنأ ىلع لدي اذهف «ةميمت ديري :«ًأرتو دلقت وأ» :عيبرلا نب دمحم ةياور يفو

 .“كلذل ٌلعِجُت يهو ةميمتلاب هرسف ذإ ءنيعلا لجأ نم راتوألا نودلقتي اوناك

 :(هنم ءيرب ًادمحم نإف مظع وأ ةباد عيجرب ىجنتسا وأ» :هلوق

 .رجزلا يف غلبأ نوكيل ةغيصلا هذهب لاقو .هلعف نم ءيرب يأ :يوونلا لاق

 كلذ يف درو دقو .ماظعلاو باودلا عيجرب ءاجنتسالا نع يهنلا هيف :تلق

 .حتفت الو ماللا مضت الف )١(

 .«ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا»و ««لوصألا عماج» بحاص يرزجلا ريثألا نبا (؟)

 .(ةنسلا حرش» يف يوغبلا هركذ (9)

 .هيف سأب الو جرح الف نيعلا عفرل ال ةبادلا ةبقر يف ةنيزلل دلقت نمف (5)

 رجزلا باب نم اذهو «لعفلاو لعافلا نم ئرب هنأ باوصلاو ليوأت هيف يوونلا مالك (6)
 .مالسإلا نع جرخي نأ كلذ نم مزلي الو «ريذحتلاو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اوجنتست ال١ :ًاعوفرم دوعسم نبا نع (ملسم حيحص) يف ام اهنم «ثيداحأ

 ءاجنتسالا ئزجي الف اذه ىلعو «نجلا نم مكناوخإ داز هنإف «ماظعلاب الو .ثورلاب

 ناك نإو ءازجإلا ةعامجو مالسإلا خيش راتخاو ءدمحأ بهذم رهاظ وه اک ا

 ."'""امهداسفإل لب نايقني ال (هنوكل هنع هني مل هنأل اولاق ؛ًامرحم

 نب نسحلا قيرط نم ينطقرادلاو ةميزخ نبا هاور امل «ىلوأ لوألا :تلق

 نأ ىه يئ يبنلا نأ ةريره يأ نع «يعجشألا مزاح يبأ نع «هيبأ نع «تارفلا

 .ديج دانسإ اذهو "”«نارّهطي ال (هنإ» :لاقو ثور وأ مظعب ىجنتسي
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 .نجلا ىلع يأ )١(

 .نارهطي ال اناك نإو ريذحتلا يف غلبأ اذهو (؟)
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 .(هش ٍلدعك ناك ءِناَسْنِإ نم ةّميِوت عطق نَم١ :لاق ريَبَج نب ٍديِعَس نعو

 .عيكَو اَور

 يأ نوكيف '"'يأرلاب لاقي ال اذه لثم نأل ؛عفرلا مكح هل ملعلا لهأ دنع اذه

 نم األ مئامتلا عطق لضف هيفو «يعبات ًاديعس نأل ًالسرم اذه ىلع ثيدحلا

 فيناصت بحاص «مامإ ةقث ءيفوكلا «"عيكو نب حارجلا نبا وه عيكوو .كرشلا

 نيعستو عبس ةنس تام .هتقبطو دمحأ مامإلا هنع ىور .هريغو «عماجلا» :اهنم

 .ةئمو
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 نم هل زارحإو صخشلل قاتعإ مئاتلا عطق نأل ؛داهتجا نع كلذ لاق نوكي نأ نكميو )١(

 لضفأ هنإ :لاقي دقو «ةميهبلاك هبحاص نوكي يذلا قرلا نم باقرلا قتع هبشي وهف ناطيشلا

 نع هلاق نوكي نأ لمتحم وهف .قرلا نم قتع كلذو كرشلا نم قتع هنأل باقرلا قتع نم

 .ًالسرم نوكيف ةباحصلا نم هعمس نوكي نأ لمتحيو «داهتجا

 .يساؤرلا حيلم نب هباوص (۲)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 مس ھ4 ر 3 7 را ہار 7 هر و 5 9 رور

 .نآر قلا ِريَغَو ِنآرقلا َنِم ءاَهلك مِل َنوُهَركَي اوناگ» :َميِهاَرِبِإ نَع ُهَلَو

 نم «مامإ ةقث «نارمع ابأ ىنكي «يفوكلا يعخنلا ديزي نب ميهاربإ وه ميهاربإ
 ةنس تام ءاهنم عامس هل تبثي لو ةشئاع ىلع لخد :يزملا لاق .ةفوكلا ءاهقف رابك

 .اهوحنو ةنس نوسمخ هلو نيعستو تس
 نبا هللادبع باحصأ كلذب هدارم :"'هرخآ ىلإ «مئامتلا نوهركي اوناك١ :هلوق

 قورسمو ينايلسلا ةديبعو ديوس نب ثراحلاو لئاو يبأو دوسألاو ةملقعك دوعسم

 نم مهو دوعسم نبا باحصأ نم مهريغو '' ةّلَمَع نب ديوسو «ميثخ نب عيبرلاو
 كلذ نيب اك مهاوقأ ةياكح يف ميهاربإ اهملعتسي ةغيصلا اذهو «نيعباتلا تاداس

 .هريغو يقارعلاك ظافحلا
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 ًاقلطم مئامتلا نم عنملا نم هباحصأو دوعسم نب هللادبع هيلإ بهذ ام ةلأسملا اذه يف باوصلاو ١(

 :نيرمأل نآرقلا ريغو نآرقلا نم

 مسحو عطق :يناثلاو ءنآرقلا ريغو نآرقلا نم قلعملا نيب قرفت مل ثيح ثيداحألا مومع :لوألا

 .نآرقلا ريغ قيلعت ىلإ يضفي نآرقلا نم مئامتلا نأ ذإ كرشلا ةدام عنمو

 .ةحوتفم ءاغب (؟)



 تھ

 ی رک ددد ےک کھ

 ديمحلا زيزعلا ريسيت لمي ااا اب

 باب

 (”مهوحنو رجح وأ ةرجشب كربت نم

 .تايآلا .(15 :مجنلا) 4( راو تلا یَا اا :َلاَعَت هللا ل

 .«امهوحنو رجح وأ ةرحشب كرت نم باب» :هلوق

 مههابشأو روبقلا دابع نم ريثك دقتعي امم كلذ وحنو ربقو نيعو راغو ةعقبك

 اهاجرو ةكربلا بلط يأ كربت :هلوقب ينعيو .ةكربلا ءاجر هنودصقيف ةكربلا هيف

 ؟ال مأ كرش وه له همكح ام يأ ءاهدقتعاو

 » كيرلا هلل 3 ر شنا تنل س و :لاعت هللا لوقو : :لاق

0 1 

 7 سمنألا ىَوهَت امو نظل الإ نوعي نإ ِنَطَلُس نم اي ها
A(19-78 :مجنلا) . 

 مَ ن مُهَدلَج دلو :هلوق ىلإ ىنعي تايآلا فنصملا طخ يف تبث اذكه

 راثآ نم ركذو ةي يبنلا ىلإ يحولا ركذ امل :يبطرقلا لاق ٠۳. :مجنن» 55(4) تدلل

 يتلا ةلآلا هذه مقيأرفأ :ليقو .لقعي ال ام اودبع ذإ «نيكرشملا جاح ءركذ ام هتردق

 ىزعلاو .فيقثل تاللا تناكو هيب دمحم ىلإ يحوأ اى ًائيش مكيلإ َنْيَحْوَأ اهنودبعت

 .ةعازخو لذه ةانم تناك :ماشه لاقو .لاله ينبل ةانمو :ةنانك ينبو شيرقل

 .ربكأ ًاكرش كرشأ دقف يأ )١(



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 :ناثوألا هذه ةفص ركذ

 يذلا برعلا كرش وه امو ءاهتدابع ةيفيكو «ناثوألا ةيفيك نمؤملا فرعيل

 امأف ءرفكلاو كرشلا نيبو صالخإلاو ديحوتلا نيب قّرفي ىتح هنولعفي اوناك

 ديمحو دهاجمو ريبزلا نباو سابع نبا أرقو «ءاتلا فيفختب روهمجلا أرقف تاللا

 فيفختب ىلوألا ةءارقلا ىلعف «ءاتلا ديدشتب تاللا بوقعي نع سيورو حلاص وبأو

 :ريرج نبا لاق .زيزعلا نم ىزعلاو هلإلا نم تاللا اومس :شمعألا لاق .ءاتلا

 مهلوق نع هللا ىلاعت .هنم ةثنؤم تاللا اولاقف «ىلاعت هللا نم اهمسا اوقتشا دق اوناكو

 .ًاريبك ًاولع

 ةشوقنم ءاضيب ةرخص تناكو :ريثك نبا لاق .زيزعلا نم ىزعلا اذكو :لاق

 مهو «فئاطلا لهأ دنع مظعم ءانف هلوحو «ةندسو راتسأ هل «فئاطلاب تيب اهيلع

 لاق .شيرق دعب برعلا ءايحأ نم مهادع نم ىلع هب نورختفي ءاهعبات نمو فيقث
 نأ ىلإ كلذك لزي ملف «""ىرسيلا فئاطلا دجسم عضوم يف تناكو :ماشه

 ليسو اتاپ اھت رمو عمده عش نب ةا ني هن وسر ثعبف فیت تملسأ

 ىلع اوفكع تام الف «جاحلل قيوسلا تلي ًالجر ناك سابع نبا لاق '''ةين

 وارخص دع نمسا قولا عا اجي لق ياخ رک د

 بحاصل ًاماظعإ ةرخصلا كلت "”ٌفيقث تدبع لجرلا كلذ تام الف ءاهيلع

 روصنم نب ديعس هاور .هودبع تام الف :لاقو «هوحن دهاجم نعو .قيوسلا

 نبا لاقو .هودبع مهنأ :سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور اذكو «“يهكافلاو

 نبا سيلو «بسنلا بحاص يبلكلا بئاسلا نب دمحم نبا وه ماشهو «هريسفت يف يبطرقلا هركذ )١(
 .تاعبطلا رثكأ يف اك ةريسلا بحاص ماشه

 .ءاتلا ديدشتب ةءارقلا 0

 .ةليبقلا هيلإ بستنت يذلا لجرلل مسا نيونتلا عم هبو «ةليبقلل مسا نيونت نودب مضلاب (9)
 = يفوت «ةكم رابخأ» باتك بحاص يكملا سابعلا نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه :يهكافلا (:)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سدس اااه ب

 ءًنثو هربق ىلإ اولعج يفوت الف «تيزلاب قيوسلا تلي فيقث نم لجر ناك :جيرج
 اهنإ :لاق نم نإف «نيلوقلا نيب فَلاَ الو ملعلا لهأ نم ةعامج لاق كلذ وحنبو

 ال ًاعبت ٌتدبُعو تمّظُعف هيلاوح وأ ربقلا ىلع ًةرخص نوكت نأ فني مل ةرخص
 ىلع لدي ؛ةلاصألاب هودبع يذلا وهف ءربقلا بحاص اه اودارأ |منإ ةدابعلاف ءأدصق

 هنإ :يحل نب ورمع مه لاق تام امل تاللا نأ سابع نبا نع يهكافلا ىور ام كلذ

 عم نيكرشملا لعف لّمأتف ءأتيب اهيلع اونبو ءاهودبعف ةرخصلا لخد هنكلو ءتمي مل
 ءاهئاعدو اهدنع فوكعلاو روبقلا ىلع بابقلا ءانب نيبو هنيب نزاوو «نثولا اذه

 .دئادشلا دنع ًاذالم اهلعجو

 ةكم نيب ةلخنب راتسأو ءانب اهيلع ةرجش تناك ريرج نبا لاقف ىزعلا امأو

 ىزع الو ىزعلا انل :دحأ موي نايفس وبأ لاق اک ءامهومظعي شيرق تناك فئاطلاو

 نباو يئاسنلا ىورو ««مكل ىلوم الو انالوم هللا اولوق» :ِِكَي هللا لوسر لاقف .مكل

 ةلخن ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعب ةكم هيَ هللا لوسر حتف امل ليفطلا بأ نع هيودرم

 مدهو «تارمسلا عطقف تارمس ثالث ىلع تناكو دلاخ اهاتأف ىزعلا اهب تناكو

 عنصت مل كنإف عجرا» :لاقف «هربخأف ايب يبنلا ىتأ مث ءاهيلع ناك يذلا تيبلا

 مهو لبجلا يف "اونعمأ اهتبجح مهو ةندسلا هترصبأ الف ءدلاخ عجرف «اًاعیش

 نفحت ءاهرعش ةرشان ةنايرع ةأرما اذإف ءدلاخ اهاتأف ىزع اي ىزع اي :نولوقي

 هللا لوسر ىلإ عجر مث ءاهلتق ىتح فيسلاب ""اهالعف اهسأر ىلع بارتلا
 .«ىزعلا كلت» :لاقف هربخ فلل

 اوناك ةلخن ىزعلا :حلاص وبأ لاقو .توصلا اهنم نوعمسي اوناكو ماشه لاق

 ,.( هاو ةنس =

 .هب نيمتحم هولع يآ )١(

 .ةيطخلا يف كلذكو امّمعف ةخسن يفو (۲)



 نيكرشملا لعف لمأتف ريرج نباو ديمح نب دبع هاور .نهعلاو فويسلا اهيلع نوقلعي

 ءاهدنع حبذلاو ءاهئاعد نم روبقلا دابع هلعفي ام نيبو هنيب نازوو «نثولا اذه عم

 .ناعتسملا هللاف .كلذ وحنو تاومآلا حئارض يف قرخلا ءاقلإو طويخلا قيلعتو

 ةعازخ تناكو ءةنيدملاو ةكم نيب ءديدق دنع للشملاب تناكف «ةانَم» امأو

 نم اهقاقتشا لصأو «ةبعكلا ىلإ جحلل اهنم نولو ءاهنومظعي جرزخلاو سوألاو

 ام ةرثكل ةانم تيمس :ليقو .هرذق اذإ ءيشلا هللا ىنَم نم :ليقو «نانملا هللا مسا

 ًايلع ةي هللا لوسر ثعبف :ماشه لاق .اهب كربتلل ءامدلا نم اهدنع قاري يأ ءىنْمُي

 عم تذختا برعلا تناك دقو :«ةريسلا» يف قاحسإ نبا لاق .حتفلا ماع اهمدهف

 يدبتو «باجحو ةندس اه «ةبعكلا ميظعتك اهمظعت تويب يهو «تيغاوط ةبعكلا

 اهيلع ةبعكلا لضف فرعت يهو ءاهدنع رحنتو اهب فوطتو «ةبعكلل ىده |ك اه

 .هدجسمو -مالسلا هيلع- ميهاربإ تيب اهنأ تفرع دق تناك ابمأل

 دابع هلعفي يذلا هنيعب وه برعلا كرش نم قاحسإ نبا هركذ يذلا اذه :تلق

 اهيف نإ :يبطرقلا لاق امك ةيآلا ىنعمف اذه نيبت اذإ .نيلوألا ىلع اوداز لب «روبقلا

 !؟هلل ءاكرش نوكت ىتح ترض وأ تعفن له ةهلآلا هذه متيأرفأ :هريدقت ًافذح

 :هلوقك رادقملا ةعيضولا ةرخأتملا يهو «مذ ءىرخألا ةثلاثلا ةانمو :هريغ لاقو

 :هلوقو .مهئاسؤرل مهؤاعضو يأ «(۳۹ :فارعألا) © مهول هس كام

 ًادلو هل نولعجتأ يأ :ريثك نبا لاق ٠١. :مجنلا» 4© يل ةو ركل لآ

 .!؟روكذلا مكل نوراتختو .ىثنأ هدلو هولعجتو

 هلل نهومتلعج دقو «ثانإ ةانمو ىزعلاو تاللا داري نأ زوجي :هريغ لاقو

 ءاسؤرلاف «رانلا مهوخدل ةبسنلاب كلذو ءاعضولا عابتألا ىرخألابو ءاسؤرلا ىلوألاب دارملا )١(

 .ءاعضولاو عابتألا اهلخدي مث ًالوأ رانلا نولخدي



۷Dديمحلا زيزعلا ريسيت  

 َنْبَسْنُي وأ مكل ندلوي نأ نم ""اوفكنتستو ثانإلا اورقتحت نأ مكنأش نمو «ءاكرش

 .ةهآ نهنومستو هلل ًادادنأ ثانإلا ءالؤه نولعجت فيكف <

 .ةيآلا قايس ىلإ لوقلا اذه برقأ ام :تلق

 فيكف «ةلطابو روج : :يأ ١۲(. :مجنلا) 400 ريض د ةَ اإ َكَْي ا :هلوقو

 ءًاهفسو ًاروج تناك نيقولخم نيب تناك ول يتلا ةمسقلا هذه مكبر نومساقت

 ! ؟ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت .هلل نمغولعجتو «ثانإلا نع مكسفنأ نوهزنتف

 ًاركنم لاق مث :ريثك نبا لاق وابا مس آهوُمَْمم ها لإ یھ نإ :هلوقو

 ءمانصألا ةدابع نم رفكلاو ءارتفالاو بذكلا نم هوثدحأو «هوعدتبا اميف مهيلع

 مكسفنأ ءاقلت نم :يأ 4 واباء مس آهوُْسَََم "امتلأ لإ ىه نإ ل» :ةهآ اهتيمستو

 د سيل :يأ 4 لآ الإ ب نإ ةجح نم :يأ « طاس نم اهي ها درا ام

 ظح الإو «مهلبق لطابلا كلسملا اذه اوكلس نيذلا مهئابآب مهنظ نسح الإ دنتسم

 !نيمدقألا مهئابآ ميظعتو «مهتسایر يف مهسفنأ

 هللا لسرأ دقلو :ريثك نبا لاق .(© قدم مير ني مُهَدَج دقو :هلوقو

 الو هب مهؤاج ام اوعبتا ام اذه عمو «ةعطاقلا ةجحلاو «رينملا قحلاب لسرلا

 .هل اوداقنا

 «تيغاوطلا هذه ةدابع نالطب ىلع ةيعطقلا لئالدلا نم تايآلا هذه يف :تلق

 ىرشبو «ةمحر و ىدهو ءافش همالك لعج نم ناحبسف «هيلع ديزم ال (ب اههابشأو

 سيلف كلذك ناك امو «ةواخرلاو نيللا ىلع ةلاد ةثنّوم ءامسأ اهنأ اهنم «نيملسملل

 ءاكرش ةثنؤملا ءامسألا هذه هل متلعجف مكمعزب هللا متمساق مكنأ اهنمو «هلإب

 هل متلعجف «روكذلاب متصصتخاو تانب مهومتلعج مث «دالوألا هل متوعدو



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ا س

 هليو وسلا لكم ةرخيألاب توثمؤيال َنِذَلِل آف لماكلا بوبحملا مكلو ءصقانلا هوركلا

 متنأ اهومتيمس ءامسأ اهنأ اهنمو ٠0 :لحنل) © ميكا رل وهو لالا ُلَتمْل

 «ناهربو ةجح :يأ «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام انآ اهنمو ءاهومتعدتباو «مكؤابآو

 نظلا ىلإ كلذ يف متدنتسا انإو «نيقيو ملع ىلإ اهتيمست يف اودنتست مل مكنأ اهنمو

 كدا مير ني ماج دقو اهنمو ."”ىرخأو ايند كالحلا الصأ امه نْيذَللا ىوحلاو

 لكو «نالطبلا نّيبلا لاحملا نيع وهف كلذك ناك امو ءاهتدابع لاطبإب :يأ "”45)

 ةمحرتلا ليلد نيأف :تلق نإف .اهتدابع نالطب يف ٍفاش ٍفاك ةلدألا هذه نم دحاو

 روبقلاو رجشلاب كربتلا ناك نإ هنأل ؛هللا دمحب نيب وه :ليق ؟تايآلا نم

 لزن اب نولدتسي فلسلاف رغصألا نم ناك نإو ءحضاوف «ربكألا نم راجحألاو

 .(51 :مجنلا) رغصألا ىلع ربكألا يف

© 2 2 

 «فالسألاب نظلا نسح لوألا «ءىوها :يناثلاو ءنظلا :امهدحأ :نارمأ كالماو لالضلا لصأ )١(

 بصنمو ةساير نم ىوه لا يناثلاو «لالض وأ لطاب ىلع اونوكي نأ داعبتساو ءابآلاو خايشألاو
 .لام ةلكأ وأ

 عاونأ نم ًاريثك اه نوفرصيو هللا نود نم اهخوجريو اهنوعديو اهب نوكربتي مهخأل ربكألا نم وه ()
 .تادابعلا
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 ْنحَنَو نح ىلإ كي هلا لوس حم انجرح : لاق يللا ِِقاَو يا نَعَو

 2 اب َنوُطوُنَيَو ءاَهَدْنِع َنوُفكْعَي ةردس نک رشمللو فك دهع ءاثَدَخ
2 

 2 را

 ٍطاَوْنَأ تاد اَنَل لَعُجا !هللا لو ر ا الق .ٍطاَوْنَأ تاد :اَهَل َلاَقُب ُهَتَحِلْسَ
 7 م

 يِذَلاَو ملك !ٌنئسلا اإ !كبكأ هللا» :ِِلكي هللا ٌلوُسَر َلاَقَف .طاونآ ٌثاَّذ مَ اک

 ے ل 7 سو رو 8 ا
 مکر هباء م انک اھل اتل لج ا ىسومل لیئارسإ وثب تاق اک ہی

 .هحسص 3 َهَو يملا ُهاَوَر (ْمُكَلْبَ ناگ ْنَم نس بكر 2 نوله مو

 نم حرلادبع نب ديعس انثدح :هظفلو ,فنصملا لاق اك يذمرتلا هاور ثيدحلا

 دقاو يبا نع .نانس يبا نب نانس نع «يرهزلا نع «نايفس انثدح «يموزخملا

 تاذ اهل لاقي نيكرشملل ةرجشب رم نينح ىلإ جرخ امل ايك هللا لوسر نأ يئيللا

 مهل اک طاونأ تاذ انل لعجا هللا لوسر اي اولاق ,مهتحلسأ اهيلع نوقلعي طاونأ

 اَلا لعَجأ# :ىسوم موق لاق امك اذه هللا ناحبس» :ِلكَي يبنلا لاقف «طاونأ تاذ

 نسح ثيدح اذه ؛«مكلبق ناك نم ةئس نبك رتل هديب يسفن يذلاو « هلا مه امك

 ںیم
 ىبأو «كيعس يبأ نع بابلا يفو فروع نب ثدراحلا ةمسا :يثيللا دقاو وبأو

 م

3 

 لقو «ٌىنعمو ًاظفل باتكلا يف امل ةفلاخم هيفو «هفورحب يذمرتلا ظفل اذه «ةريره

 يآ نباو «لعي وبأو .دواد وبأو دما هاور دقو .انه دوصقملا ىلع ناظفللا قفتا

 .هوحنب يناربطلاو «متاح يبأ نباو «رذنملا نباو «ريرج نباو «یئاسنلاو «ةبيش

 ورمع نب هللادبع نب ريثك قيرط نم يناربطلاو «هيودرم نباو «متاح يبأ نبا یورو

 .ًاضيأ هوحن هدج نع «هيبأ نع «فوع نب

 «يذمرتلا لاق اك «فوع نب ثراحلا همسا .«ىثيللا دقاو يبأ نع» :هلوق



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 سمه هلو نيتسو ناث ةنس تام .روهشم يباحص «كلام نب ثراحلا :ليقو

 .ةنس نوناثو

 :لاق فوع نب ورمع ثيدح يف .«نينح ىلإ يَ هللا لوسر عم انجرخ» :هلوق

 نينح نيب انك اذإ ىتح فّينو فلأ نحنو حتفلا موي هي هللا لوسر عم انوزغ

 .دحاو رفس يف اتناك نينحو حتفلا ةوزغ نإف .ىنعملا يف امهنيب ةفلاخم الو .فئاطلاو

 نأ ىلع ليلد هيفف ءرفكب دهع وبيرق :يأ .«رفكب دهع ءاثدح نحنو» :هلوق
 يف نوكي نأ نمأي ال هبلق هداتعا يذلا لطابلا نم لقتتملا نأو ءاذه لهجي ال مهريغ

 .فنصملا هركذ .ةلطابلا تاداعلا كلت نم ةيقب هبلق

 «ناكملا يف ءيشلا ىلع ةماقإلا وه :فاكتعالا .«اهدنع نوفكعي» :هلوق

 و ےک ےل

 اوناكو ۲ :ءايبنألا 4( نودع اه رنا یا اسلا وزه ام :هلوق هنمو «هموزلو

 اهب طاني ناك :لاق فوع نب ورمع ثيدح يفو .ا اک ربت ةردسلا هذه دنع نوفكعي

 اک هللا لوسر اهآر الف «هللا نود نم دبعت تناكو «طاونأ تاذ تيمسف حالسلا

 نأب (هنيب عمجيف «ثيدحلا ...اهنم ىندأ وه لظ ىلإ فئاص موي يف اهنع فرص

 .اهتكريل ًءاجر اهدنع فوكعلا يه اهتدابع

 .ةكربلل اهيلع اهنوقلعي يأ . (نوطونيو» :هلوق

 اهلثم مهل لعجي نأ هولأس :'''تاداعسلا وبأ لاق .«طاونأ تاوذ اه لاقي» :هلوق

 .طونملا هب يمس ردصم وهو «طون عمج طاونأو .كلذ نع مهاهنف

 ءاهيلع قلعن اهلثم ةرجش يأ :(طاونأ تاذ انل لعجا هللا لوسر اي انلقف» :هلوق

 «كلذب هللا ىلإ برقتلا اودصقف هللا دنع بوبح رمأ اذه نأ اونظ ءاهيلاوح فكعنو

 .ِهِلك يبنلا ةفلاخم دصق نع رفكب دهع يثيدح اوناك نإو ءًاردق لجأ مهف الإو

 ةياور يفو .تاياورلا ضعب يف اذكه «ربكأ هللا :ِهلك يبنلا لاقف» :هلوق

 .«لوصألا عماج»و «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» بحاص «يرزجلا ريثألا نبا ()



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ههيزنتو «هللا ميظعت دارملا نأل ؛دحاو نيظفللاب دوصقملاو «هللا ناحبس» يذمرتلا

 كرشلا ركذ وأ «بجعتلا دنع هبيزنتو هللا ريبكت هيفو «هيلإ هب برقتلاو .كرشلا نع

 .قرطلا يأ :نيسلا مضب ء«ننسلا اهنإ» :هلوق

 ...ًاهإ انل لعجا ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك هديب يسفن يذلاو متلق» :هلوق

 ءاهدنع فوكعلل ٍةرجش ذاختا وهو «هنم هوبلط يذلا رمألا اذه نأ ايب ربخأ «خلإ

 ىسوم نم ليئارسإ ونب هبلط يذلا رمألاك ًاكربت اهب ةحلسألا قيلعتو
 ةرجش ذاختا ناك اذإف چ ا٤ مط انگ هلال لا :اولاق ثيح -مالسلا هيلع-

 الو ءاهنودبعي ال مهنأ عم هللا عم هلإ ذاختا ءاهدنع فوكعلاو «ةحلسألا قيلعتل

 «مهب ةثاغتسالاو «تاومألا ءاعد نم روبقلا دابع نم ثدح اهب نظلا نمف .اهنولأسي

 ءاهناردجو اهماتعأ ليبقتو ءاهليبقتو «مهروبقب فاوطلاو مه رذنلاو «حبذلاو

 نيب ةبسن يأو «؟اط باجحلاو ةندسلا لعجو ءاهدنع فوكعلاو ءاهب حسمتلاو

 .ًاكريت ةرجش ىلع ةحلسألا قيلعت نيبو ءاذه

 (نيأ هللا مكمحر اورظناف :ةيكلاملا ةمثأ نم يشوطرطلا ركب وبأ مامإلا لاق

 نم ءافشلاو ءربلا نوجريو ءاهنومظعيو «سانلا اهدصقي ةرجش وأ ةردس متدجو

 وبأ ظفاحلا لاقو .اهوعطقاف طاونأ تاذ يهف قرخلاو ريماسملا اهب نوبرضيو ءاهلبق

 عدبلا» :باتك يف ةماش يبأب فورعملا يعفاشلا ليعامسإ نب نمحرلادبع دمحم

 ةماعلل ناطيشلا نييزت نم هب ءالتبالا مع دق ام :ًاضيأ مسقلا اذه نمو :«ثداوحلاو

 هنأ كاح مهل يكحي دلب لك يف ةصوصخم عضاوم ٍجْرَسو «دمعلاو ناطيحلا قيلخت
 نوظفاحيو «كلذ نولعفيف '''ةيالولاو حالصلاب رهش نم ًادحأ اهب همانم يف ىأر -)١( ..

 .ةرامإلاك ةفيظولا رسكلابو ةالوملا حتفلاب )١(

 .اهليلد دييأتلاو ةرصنلاو بولقلا يف ةبحملا هلصأ :يلوتلا :ةدئاف



 إس ل ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 مث «كلذب نوبرقتم مهنأ نونظيو «هننسو ىلاعت هللا ضئارف مهعييضت عم هيلع

 نوجريو ءاهنومظعيف مهبولق يف نكامألا كلت عقو مظعي نأ ىلإ اذه نوزواجتي

 طئاحو رجشو نويع نيب نم يهو «مه رذنلاب مهجئاوح ءاضقو مهاضرمل ءافشلا

 جراخ الا ةنيوعك ةددعتم عضاوم كلذ نم هللا اهناص قشمد ةنيدم يفو ءرجحو

 جراخ ةسبايلا ةنوعلملا ةرجشلاو ءريغصلا باب لخاد قلخملا دومعلاو ءاموت باب

 اهببشآ امف ءاهلصأ نم اهثاثتجاو اهعطق هللا لهس قيرطلا ةعراق سفن يف رصنلا باب

 يذلا يشوطرطلا مالكو «مدقتملا ثيدحلا ركذ مث ثيدحلا يف ةدراولا طاونأ تاذب

 هللا همحرح يناينبج لا قاحسإ وبأ خيشلا هعنص ام ينبجعأ دقلو :لاق مث ءانركذ

 وبأ حلاصلا هبحاص هنع ىكح ةعبارلا ةئملا يف ةيقيرفإ دالبب نيح اصلا دحأ - ىلاعت

 ناك «ةيفاعلا نيع ىمست نيع هبناج ىلإ ناك هنأ بّدؤملا سابعلا بأ نب دمحم هللادبع

 اوضما :تلاق دلو وأ حاكن اهيلع رذعت نم «قافآلا نم اهنوتأي اهب اونتتفا دق ةماعلا

 تعمس ةليل تاذ رحسلا يف انأف هللادبع وبأ لاق ءةنتفلا اهب فرعتف «ةيفاعلا ىلإ يب

 :لاق مث اهيلع حبصلا نّذأو اهمده دق هتدجوف تجرخف ءاهوحن قاحسإ يبأ ناذأ

 .نآلا ىلإ سأر اهل عفر امف :لاق ءأسأر اهل عفرت الف كل اهتمده ينإ مهللا

 همسا دهاز ةيكلاملا ةمئأ نم روهشم مامإ اهمده يذلا قاحسإ وبأ :تلق

 «هنأش مظعي ديز يبأ نب دمحم وبأ مامإلا ناكو ءملسأ نب يلع نب دمحأ نبا ميهاربإ

 يسباقلا ناكو «""تقولا يف دحأ اهكلسي ال ةيلاخ قاحسإ يبأ قيرط :لوقيو

 ميقلا نبا ركذو .ةئمثالثو نيتسو عست ةنس تام .هب ىّدتقي مامإ :يناينّبُجلا :لوقي

 نود نم ناثوألا ذاختا ىلإ كرشلا لهأ عرسأ اف :لاق مث «ةماش وبأ هركذ ام وحن

 . نيعلا هذهو «ةرجشلا هذهو ء«رجحلا اذه نإ :نولوقيو «تناك ام تناك ولو «هللا

 رذانلا اهب برقتي ةبرقو ةدابع رذنلا نإف هللا نود نم ةدابعلا لبقت يأ «رذنلا لبقت

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو قحلا يف ةوقلاو طاشنلا نم )١(
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 ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :هلوق دنع بابلا اذهب قلعتي ءيش يتأيسو هل روذنملا ىلإ
 «روبقلاو راجشألا يف دقتعي نم هلعفي ام نأ «دتئاوفلا نم ةلمجلا هذه ينو «دبعي

 رتغي الو «كرشلا وه ءا حبذلاو ءاهدنع فوكعلاو ءاهب كربتلا نم راجحألاو

 ضعب ناك اذإف ةمألا هذه يف عقيو ءاكرش اذه نوك دعبتسي الو «ماغطلاو ماوعلاب

 ينب لوقك كلذ نأ مهل نيب ىتح ةي يبنلا نم هوبلطو ًانسح كلذ اونظ ةباحصلا

 راثآب دهعلا دعبو لهجلا ةبلغ عم مهريغب فيكف © اَهَلِإانَل لعجا]# :ليئارسإ
 للك يبنلا لعج اذهلو «ءاسألاب ال يناعملاب ماكحألا يف رابتعالا نأ اهيفو ؟ةوبنلا

 كرشملاف «طاونأ تاذ اهومس مهنوك ىلإ تفتلي ملو «ليئارسإ ينب ةبلطك مهتبلط

 وحنو رذنلاو مهل حبذلاو «تاومألا ءاعد يمسي نمك «هامس ام هكرش ىمس نإو

 اهيفو .كلذ ىلع سقو «هامس ام هس نإو «كرشلا وه كلذ نإف «ةبحمو اييظعت كلذ

 نم اوديري مل يڪ يبنلا اولأس نيذلاو ليئارسإ ينب نأل ءهلإ وهف دبع نم نأ
 ناكف ءاهدنع فوكعلاو «ةكربلا اودارأ امنإو «قزرلاو قلخلا ةرجشلاو مانصألا

 لعفي نأ دارأ نم نأو ءدوبعملا هلإلا ىنعم نأ اهيفو .ىلاعت هللا عم هل ًاذاختا كلذ

 عم لعفلا اذه يفنت نت هللا الإ هلإ ال نأو .رفكي ال ىهتناف كلذ نع يهنف ًالهج كرشلا

 هيفف ؟هنم مظعأ وه |ب فيكف «فنصملا هركذ .ةباحصلا كنئلوأ ىلع هئافخو هتقد

 ام نأو ءىش لك قلاخ هللا نأب رارقإلا اهانعم نأ نونظي نيذلا لاهجلا ىلع در

 .الهج كلذ هنم عقو نم ىلع ظالغإلاو «تارابعلا نم كلذ وحنو قولخ هاوس

 مكلبق ناك نم ننس ةمألا اهمأ متنأ نعبتتل يأ ةدحوملا مضب ر :(نبكرتل» :هلوق

) 
 ربخ اذهو «"نيسلا حتف ه زوجي و مهاعفأو مهجهانمو مهقرط يأ ءنيسلا مضب

 :رومأ ةثالث ىلع لدي ثيدحلا اذه )١(

 .كلذ عقي نأ دب ال هنأو هب ربخأ ام ةمألا يف عقي هنأ :لوألا

 = رثكتو لقت يتلا ةروصنملا ةفئاطلا عم نوكلاو دعابتلا ىلع صرحلاو كلذ نم ريذحتلا :يناثلا
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 ثيدحلا ينو .هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش ىلع ليلد هيف الب ربخأ اك دجو حيحص
 باتكلا لهأ نم ةيلهاجلا لهأب هبشتلا نع يهنلا ءمدقت ام ريغ دئاوفلا نم
 هيبنتلا اهيف راصف «رمألا ىلع اهانبم تادابعلا نأ مهدنع ررقتم هنأو «نيكرشملاو

 ءابنأب هرابخإ نمف "”؟كيبن نم امأو «"”حضاوف ؟كبر نم امأ «ربقلا لئاسم ىلع
 .فنصملا هلاق .هرخآ ىلإ # اَهَلِإاَنَل لعَجأ## :مهوق نمف ؟كنيد ام امأو «بيغلا

 نم ىلع در هيفف ءاهلبق نميف عقو اك ةمألا هذه يف عقي نأ دب ال كرشلا نأ هيفو

 «ميلعتلا دنع بضغلاو عئارذلا دس هيفو «""ةمألا هذه يف عقي ال كرشلا نإ :لاق

 .فنصملا هركذ .هرذحنل انل هنإف ىراصنلاو دوهيلا هب هللا مذ ام نأو

 برشك بحتسم نيحلاصلا راثآب كربتلا نأ نيرخأتملا ضعب ركذ :هيبنت
 ةرمتب هكنحيل مهنم مهدحأ ىلإ دولوملا لمحو «مهبايثب وأ مهب حسمتلاو «مهرؤس
 دقو كلذ وحنو مهقرعب كربتلاو ءنيح اصلا قير هفوج لخدي ام لوأ نوكي ىتح

 نأ اهيف يتلا ثيداحألا يف «ملسم حرش» يف ”يوونلا ايركز وبأ كلذ نم رثكأ

 كلذ يف نيحلاصلا ةيقب نأ نظو اب يبنلا عم كلذ نم ًائيش اولعف ةباحصلا

 يبنلل ةاواسملا نع ًالضف ةبراقملا مدع اهنم :هوجول حيرص أطخ اذهو ا يبنلاك

 حالصب الإ ققحتي ال هنإف حالصلا ققحت مدع اهنمو ؟ةكربلاو لضفلا يف 5

 .ةنكمأ يف ةقرفتمو ةعمتجم نوكتو =

 .ًاقح هللا لوسر هنأو هقدص ىلع ليلد هيفف ربخأ اك عقو ثيح ةوبنلا مالعأ نم ملع هيف :ثلاثلا

 .قزارلا قلاخلا هنأ نيك رشملا دنع فورعم هنأل )١(

 .# اا لجل :هلوق يف ًاعيرشت هيف نأل (۲)

 يف موصعم ريغ هنأب هنع باجيف «برعلا ةريزج يف دبعي نأ سئي ناطيشلا نإ» :ثيدح امأو (۳)
 ىلع ةمألا قبطت نأ سئي هنإ ليقو .هسأيأ هللا نإ لقي ملو «هئاجر يف موصعم ريغ هنأ اک .هسأي
 .برعلا ةريزج يف نولصملا وأ ةباحصلا هدبعي نأ سئي هنإ ليقو «كرشلا

 .«يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا ركذ اكو (6)
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 هللا ىنثأ نيذلا ةباحصلاك «صنب الإ هيلع عالطالا نكمي ال رمأ اذهو «بلقلا

 ةعبرألا ةمئألاك نيدو حالصب رهش نم وأ «نيعباتلا ةمئأ وأ «هلوسرو مهيلع

 ةياغف مهريغ امأ «كئلوأ دع دقو حالصلاب ةمآلا ممل دهشت نيذلا نم مهوحنو

 الف صخش حالص اننظ ول انأ اهنمو ءم وجرنف نوحلاص مهمأ نأ نظن نأ رمآلا

 «""هراثآب كربتلل ًالهأ نوكي الف «ميتاوخلاب لامعألاو «ءوس ةمتاخب هل متي نأ نمأن

 ولو «هتوم دعب الو «هتايح يف ال هريغ عم كلذ نولعفي اونوكي مل ةباحصلا نأ اهنمو

 نم مهوحنو يلعو ناثعو رمعو ركب يبأ عم هولعف الهف «هيلإ انوقبسل ًاريخ ناك

 نب ديعس عم هولعف اله نوعباتلا كلذكو «ةنجلاب ةَ يبنلا مه دهش نيذلا

 نمت مهوحنو «يرصبلا نسحلاو /"'ينَرَقلا سيوأو «نيسحلا نب يلعو «بيسملا

 هريغ عم اذه لعف نأ اهنمو كلي يبنلاب صوصخ كلذ نأ لدف «مهحالصب عطقي

 اذه نوكيف «ءايرلاو ربكلاو بجعلا هثرويف «هسفن هبجعتو «هنتفي نأ نمؤي ال ةه
 .مظعأ لب هجولا يف حدملاك
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 :رومأ ةثالث اهنسحأو اهركذ يتلا رومألل باوصلا وه فنصملا هركذام )١(

 هيلع ساقي الو ةكربلا نم هتالضفو هقيرو هرعش يف هللا لعج ام يب يبنلاب صاخ كلذ نأ :اهدحأ

 .هتاواسم مدعل هريغ

 الو ةباحصلا رابك عم ةباحصلا راغص هلعفي ملو مهضعب عم كلذ اولعفي مل ةباحصلا نأ :يناثلا

 .ةباحصلا عم نيعباتلا

 نوكيف هللا نود نم هيلإ برقتلاو هئاعد ىلإ يدوي دق كربتلا نإف كرشلا ىلإ ةليسو كلذ نأ :ثلاثلا

 .كرشلا ةعيرذل ًادس عنملا

 .ءارلا حتفب (۲)
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 باب
 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام

 2 يم 02000 كَ 0 ا ت ا 2چ

 بر هل قامو یایعو یتش قالص َّنِإ لف :َلاَعَت هللا لوقو

 .(177 :ماعنألا) 2 َنيِمِلْلأ

 : تلا

 ؟ال مأ ًاكرش نوكي لهو ؛ديعولا نم :يأ
 نوحيذيو هللا ريغ نودبعي نيذلا نيكرشملا ربخي نأ ىلاعت ه رمأي : ريثك نبا لاق

 :رثوكلا» 0( رحم أو َكِيَرل لصف #9 :هلوقك اذهو «هل كيرش ال هدحو همسا ريغل

 نوحبذيو ءمانصألا نودبعي نيكرشملا نإف ءكتحيبذو كتالص هل صلخأ :يأ .

 مزعلاو «ةينلاو دصقلاب لابقإلاو «هيف مه امع فارحنالاو «مهتفلاخمب هللا رمأف ءاه
 .ىلاعت هلل صالخإلا ىلع

 «ةرمعلاو جحلا يف حبذلا كسنلا :لاق .# تْمَو ِنالص# :هلوق يف دهاجم لاق

 لاق اذكو «يحبذ :يكسنو :ريبج نب ديعس نع «يدسلا نع يروثلا لاقو

 نم هيلع تومأو «يتايح يف هيتآ امو :يأ «يتاممو يايحمو :هريغ لاقو كاحضلا

 نم كلذبو .هل كيرش ال .ههجول ةصلاخ نيملاعلا بر هلل حلاصلا لمعلاو ناهيإلا

 اك ءهتمأ مالسإل مدقتم يبن لك مالسإ نأل ؛نيملسملا لوأ انأو .ترمأ صالخإلا

 نإف لاق امك وهو :ريثك نبا لاق .ةمألا هذه نم :يأ «نيملسملا لوأ انأو :ةداتق لاق

 كيرش ال هدحو هللا ةدابع وهو «مالسإلا ىلإ مهتوعد تناك مهلك هلبق ءايبنألا عيمج
 را ا اس دس لس ع

 أ لر لما نإ صون لإ لوُسَر نم تلین نم اتارا امو :ىلاعت لاق اک هل

 هنأ -مالسلا ةالصلا هيلع- حون نع ىلاعت ربخأو ٠١(« :ءاينأل» © نودع



 أ ترمأو هلل ! َىِرْجَأ ْنِإ رج أ أ نم کلاس امم مسلو نق :هموقل لاق

 .ىنعملا اذه يف تايآ ركذو 0071 :سنوي) © َنيِعِلْمْسْلأ م

 دنع نّيب وه اك كرش هللا ريغل حبذلا نأ ىلع ةددعتم لئالد ةيآلا ينو :تلق

 .هل داضم كرشلل فانم ديح وتلا نأو «ةدابعلا نايب اهيفو «لمأتلا
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 .©؟ :رثوكلا» 4( راو كبرل لصف # :ُهَلوَكَو

 نيب عمجي نأ هللا هرمأ :مالسإلا خيش لاق .4 راو َكَيَرل لصف # :هلوقو

 راقتفالاو «عضاوتلاو «برقلا ىلع ناتلادلا كسنلاو ةالصلا امهو «نيتدابعلا نيتاه

 لهأ لاح سكع «هتدع ىلإو هللا ىلإ بلقلا ةنينأمطو «نيقيلا ةوقو «نظلا نسحو
 مهبر ىلإ مهتالص يف مه ةجاح ال نيذلا هللا نع ىنغلا لهأو «ةرفنلاو ربكلا

 :هلوق يف امهنيب عمج اذهو «رقفلا نم ًافوخ هل نورحني ال نيذلاو ءاهايإ هنولأسي

 ءاغتبا ىلاعت هلل ةحيبذلا :كسنلاو «ةيآلا .(07* :ماعنألا تشو ٍقاَلَص َّنِإ لك

 ,"'ببسلا ىلع ةلادلا '"”ءافلاب اهيف ىتأ هنإف «هللا ىلإ هب برقتي ام لجأ اهنإف .ههجو
 ةيندبلا تادابعلا لجأو .رثوكلا نم هللا هاطعأ ام ركشب مايقلل ببس كلذ لعف نأل

 يف هل عمتجي ال ةالصلا يف دبعلل عمتجي امو «رحنلا ةيلاملا تادابعلا لجأو «ةالصلا

 ناميإلا هنراق اذإ رحنلا يف هل عمتجي امو .ةيحلا بولقلا بابرأ هفرع اك ءاهريغ

 «ةالصلا ريثك هيب ناكو .بيجع رمأ نظلا نسحو «نيقيلا ةوق نم صالخإلاو

 كناصو كفّرشو «هئاطعإب كزعأ يذلا كبر دبعاف :يأ :هريغ لاقو «رحنلا ريثك

 اذإ همسابو ههجول رحناو «هللا ريغ نودبعي نيذلا كموقل ًاغارم قلخلا ننم نم

 .ىهتنا .ناثوألل رحنلا يف مه ًافلاخت ترحن

 بلاط يبأ نب يلع نع مكاحلا هاور ام امأو .اهريسفت يف حيحصلا وه اذهو

 لصف 00 رتركلا كتئيطعأ اإل ةي يبنلا ىلع ةروسلا هذه تلزن امل :لاق

 يتلا ةريحنلا هذه ام» :ليربجل ةي هللا لوسر لاق ١-(. :رنوكلا) راو كرل

 . 4 زو كرز
 . 4© روكا تالئْيطعأ اّن :هلوق وهو هل ببس هلبق ام نأ يأ (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ےہ )

 نأ ةالصلل تمرحأ اذإ كرمأي نكلو «ةريحنب تسيل اهنإ :لاق ؟يبر اهب ينرمأ

 وهف .ثيدحلا «عوكرلا نم كسأر تعفر اذإو «تعكر اذإو «تربك اذإ كيدي عفرت

 لتاقم نع يوري :نابح نبا لاق «متاح نب ليئارسإ هدانسإ ينو ءًادج ركنم ثيدح
 ام نايح نب لتاقم نع يوري «تاماطلاو دباوألا «تاقثلا نم هريغو «تاعوضوملا

 ةتابن نب غبصألا لتاقم نع ىورو .هنم اهقرسي ناك حبص نب رمع نبا هيلع هعضو

 .ثيدحلا © رنا كير ٍلَصَم اف :تلزن ام يلع نع
 دباوألاو تاعوضوملا لتاقم نع يوري :نابح نبا لاق مث :ةخسن يف

 هاورف ليئارسإ هب رفظو «لتاقم نع حبص نب رمع هيوري ربخ كلذ نم تاماطلاو

 .خلإ ...يلع نع ةتابن نع غبصألا نع لتاقم نع

© 22 9 



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 َّنَعْل» :تامِلَك عبزأب اک هللا لور يِننَدَح :-هْنَع هللا يضر 29 لاق

 اثم ىَوآ ْنَم أَم هللا َّنَعَلَو فْيَدِلاَو َنَعَل ْنَم م هللا َنَعَلَو هللا ِريَغِل حد ْنَم

 لوو رال رك يقال

 .ةصق هيفو «فنصملا هركذ ام ىنعمب قرط نم ملسم هاور ثيدحل ا

 يمشاملا نسحلا وبأ مامإلا وه بلاط يبأ نب يلعو «كلذك دمحأ مامإلا هاورو

 نب فانم دبع بلاط يبأ مساو «ءارهزلا ةمطاف هتتبا جوزو ةي يبنلا مع نبا

 لهأ نمو «"''مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباسلا نم ناك «يشرقلا مشاه نب بلطملادبع
 «نيدشارلا ءافلخلا عبارو «ةنجلاب مه دوهشملا ةرشعلا دحأو «ناوضرلا ةعيبو ردب

 ةنس ناضمر يف "'يجراخلا مَجِلُم نبا هلتق .-هنع هللا يضر- ةريثك هبقانمو

 .نيعبرأ

 :ليقو ءاهنطاومو ةمحرلا ناظم نع دعبلا :ةنعللا اولاق :(هللا نعل» :هلوق

 :تاداعسلا وبأ لاق .اهب هيلع يعد وأ «ةنعللا هيلع تقح نم نوعلملاو نيعللاو

 .ءاعدلاو بسلا :قلخلا نمو «هللا نم داعبإلاو درطلا «ةنعللا لصأ

 :(هللا ريغل حبذ نما :هلوق

 وأ منصلل حبذي نمك «ىلاعت هللا مسا ريغ مساب حبذي نأ هب دارملا :يوونلا لاق

 لكو «كلذ وحنو ةبعكلل وأ «ملسو اههيلع هللا لص ىسيعل وأ ىسومل وأ بيلصلل
 صن ًايدوهب وأ ًاينارصن وأ ًالسم حباذلا ناك ءاوس ةحيبذلا هذه لحت الو «مارح اذه

 .بلاط يبا نب يلع يأ (۱)

 لهأ نولتقي صوصنلا نولوأتي ءنولوأتم مهنأل ةقسف ةاصع مهنأ ىلع روهمجلا ؛جراوخلا (۲)

 - هلوقب اولدتساو مهريفكت ىلإ ملعلا لهأ نم ةفئاط بهذو ءناثوألا لهأ نوعديو مالسإلا

 نولوأتم مهنأب نولوألا لدتساو .«هيلإ نودوعي ال مث مالسإلا نم نوجرخي» :-مالسلا هيلع

 .اورف رفكلا نم :لاق ؟مه رافكأ :مهنع لئس امل يلع لوقبو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 هللا ريغ هل حوبذملا ميظعت كلذ عم دصق نإف ءانباحصأ هيلع قفتاو يعفاشلا هيلع

 .ًادترم حبذلاب راص كلذ لبق السم حباذلا ناك نإف «''”ًارفك كلذ ناك «هل ةدابعلاو

 مالسإلا خيش لاقو «مهريغو ةيعفاشلا نم دحاو ريغ هلقنو «ملسم حرش) يف هركذ

 لثم هللا ريغل حبذ ام هنأ هرهاظ .(10 :ةرقبلا) 4 َّطأِريَعِل وب لأ امو :ىلاعت هلوق
 .ظفلي مل وأ هب ظفل ءاوسف دوصقملا وه اذه ناك اذإو ءاذكل ةحيبذ هذه لاقي نأ

 نأ ك «هوحنو حيسملا مساب :هيف لاقو «محلل هحبذ ام ميرحت نم رهظأ اذه ميرحتو

 مساب هيلع انلقو «محلل هانحبذ ام مظعأو ىكزأ ناك هللا ىلإ هب نيبرقتم هانحبذ ام

 حتاوف يف همساب ةناعتسالا نم مظعأ هل كسنلاو هل ةالصلاب هللا ةدابع نإف هللا

 مساب ةناعتسالا نم مظعأ هريغل كسنلاو هريغل ةالصلاب كرشلا كلذكف ءرومألا

 أم مرحي نألف «ةرهزلا وأ حيسملا مساب هيف ليق ام مرح اذإف ءرومآلا حتاوف يف هريغ

 مظعأ هللا ريغل ةدابعلا نإف «ىلوأ كلذ هب دصق وأ ةرهزلا وأ حيسملا لجأل هيف لبق

 لاق نإو «مرحل هيلإ ًابرقتم هللا ريغل حبذ ولف اذه ىلعو «هللا ريغب ةناعتسالا نم ًارفك

 ىلإ نوبرقتي نيذلا ءةمألا هذه يقفانم نم ةفئاط هلعفي دق اك هللا مساب :هيف

 مهتحيبذ حابت ال نيدترم ءالؤه ناك نإو كلذ وحنو روخبلاو حبذلاب بكاوكلا

 ةكمب نولهاجلا هلعفي ام بابلا اذه نمو .ناعنام ةحيبذلا يف عمتجي نكل «لاحب

 .نجلا حئابذ نع ىبن هنأ ةي يبنلا نع يور اذهلو ءنجلل حبذلا نم

 نب رمع هدانسإ يقو .ًالسرم يرهزلا نع يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه :تلق

 ناك هنأ ةبيتق نع ىور رايس نب دمحأ نأ الإ ءروهمجلا دنع فيعض وهو «نوراه
 نب روث نع «ةنيذأ نب هللادبع نع رخآ هجو نم «ءافعضلا» يف نابح نبا هاورو هقثوي

 ًارفك نوكي هنأ باوصلاو هل حوبذملا ميظعت دصق اذإ الإ ًارفك نوكي ال هنأ يوونلا مالك رهاظ )١(

 .دشأ ناك هل حوبذملا ميظعت دصق نإف «هللا ريغل حبذ اذإ

 .هللا ريغل لهأ امم اهنوك :يناثلاو ءدترم ةحيبذ اموك :امهدحأ (۲)



 :نابح نبا لاق .ًاعوفرم ةريره بأ نع «نمحرلادبع نب ديمح نع «يرهزلا نع «ديزي
 وأ اراد اورتشا اذإ اوناك :يرشخزلا لاق .هثيدح نم سیل ام روث نع يوري هللادبعو

 حئابذلا تفيضأف نجلا مهبيصت نأ ًافوخ ةحيبذ اوحبذ ًانيع اوجرختسا وأ اهونب

 دنع حبذ ام نأ انباحصأ نم يذورملا ميهاربإ خيشلا ركذو «يوونلا لاق كلذل «مهيلإ

 .هللا ريغل هب لهأ ام هنأل هميرحتب ىراخب لهأ ىتفأ هيلإ ًابرقت ناطلسلا لابقتسا

 .دولوملا ةدالول ةقيقعلا حبذك وهف .همودقب ًاراشبتسا هنوحبذي |نإ اذه :يعفارلا لاق

 نإو كلذ يف لخدي الف يعفارلا ركذ امك ًاراشبتسا نوحبذي اوناك نإ :تلق

 ."”ثيدحلا يف لخاد وهف هيلإ ًابرقت هنوحبذي اوناك
 يو «"'!ايلع نإو همأو هابأ ينعي :مهضعب لاق :«هيدلاو نعل نم هللا نعل» :هلوق

 اي :اولاق .(هيدلاو لجرلا متش رئابكلا نم نإ» :لاق يب هللا لوسر نأ :«حيحصلا»

 هابآ بسيف لجرلا ابأ بسي «معن» :لاق ؟هيدلاو لجرلا متشي لهو هللا لوسر

 ؟" فابملاب كنظ |ف ببستملا لاح اذه ناك اذإف .«همأ بسيف همأ بسيو

 هيلإ ٌمض يأ - ةدودمم ةزمهلا حتفب ىوأ امأ :«ًاثدحم ىوآ نم هللا نعلو» :هلوق

 ركنأو «هتيوأو يريغ تيوآو «لزنملا ىلإ تيوأ :لاقي :تاداعسلا وبأ لاقو «ىمحو

 وبأ لاقف .ًاثدحم امأو .ةحيصف ةغل يه :يرهزألا لاقو .يدعتملا روصقملا مهضعب

 نم :رسكلا ىنعمف «لوعفملاو لعافلا ىلع اهحتفو لادلا رسكب ىوري :تاداعسلا

 وه حتفلاو ؛هنم صتقُي نأ نيبو هنيب لاحو «همصخ نم هراجأو هاوآو ًايناج رصن

 يضر اذإ هنإف ؛هيلع ربصلاو هب ىضرلا هيف ءاويإلا ىنعم نوكيو .هسفن عدتبملا رمألا

 .هاوآ دقف هيلع ركني ملو اهلعاف اهيلع رقأو ةعدبلاب

 .كرشلا ةدامل ًايسحو ةعيرذلل ًادس ًاقلطم عنملا ىلوألاو )١(

 .واولا حصفألاو يئاي يواو وهف اولع نإو زوجيو (۲)

 لقعلل هتفلاخمل ههبش وأ نونجم نم الإ ردصي ال كلذ نأو نيدلاولا بس حبق ىلع لدي اذهو )۳(

 .كلذ نم رفني هنإف ًارفاك ناك ول ىتح عرشلا نع ًالضف ةرطفلاو



 نأ نم معأ ثدحملا نأل «نيينعملا معي ىلوألا ةياورلا ىلع هنأ رهاظلا :تلق

 ثدحملا نم رش نيدلا يف ةعدبلاب ثدحملا لب «نيدلا يف ةعدبب وأ ةيانجب نوكي

 هذه :لاقو '”«رئابكلا» باتك يف ميقلا نبا هدع اذهلو ءأثإ مظعأ هؤاويإف ؛ةيانجلاب

 يف ثّدحلا ناك الكف .هسفن يف ثّدحلا بتارم فالتخاب اهبتارم فلتخت ةريبكلا

 .مظعأ ةريبكلا تناك ,ربكأ هسفن

 قرفت يتلا ميسارملا يه :فنصملا لاق :«ضرألا رانم رّيغ نم هللا نعلو» :هلوق

 ءاهدودح تامالع -ميملا حتفب- ضرألا رانّم :يوونلا لاقو كراج نيبو كنيب

 ضرألا ملظ نم اذه نوكيف ءاهرخؤي وأ اهمدقي نأ اهرييغتو :ليق .دحاو ىنعملاو

 «نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقّوَط ضرألا نم ًاربش ملظ نم» ي هيف لاق يذلا
 :هلوقك قاسفلا عاونأ نعل زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ينو ء[ملسمو يراخبلا هاور]

 نيعملا قسافلا نعل امأف كلذ وحنو «هيدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ هللا نعل»

 .هريغو يزوجلا نبا هراتخا .زئاج هنأ :امهدحأ مالسإلا خيش امهركذ نالوق هيفف

 :لاق ."”مالسإلا خيشو زيزعلادبع نب ركب وبأ هراتخا ءزوجي ال :يناثلاو
 هللا لاق اك لوقي نأو «هلاثمأو جاجحلاك نيعملا نعل ةهارك دمحأ نع فورعملاو

 .(۱۸ :دوه) ©( َتيِمِلبَطلَا لع هلأ ةَ الأ :ىلاعت
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 .هيلع علطن مل رئابكلا يف باتك ميقلا نبال ١١(

 نأ ىلإ يضفي اهرييغت نأل نورفاسملاو ةلباسلا اهب يدتهب يتلا تامالعلا ضرألا رانم لمشيو (1)

 .قيرط عاطق وأ ةعبسم هيف ًاكلهم ًافوخ ًاقيرط ناسنإلا كلسي
 نإ ةيادهلاب هل ىعدي لب ءروذعم هلعلو بوتي هلعلف هل متخي ام ىردي ال هنأل حجرألا وه اذهو (۳)

 هجو ىلع هّبس نوكي نأ الإ مهللا ؛مدق ام ىلإ ىضفأ هنأل ًاتيم ناك نإ هنع كسمُيو ًايح ناك

 .كلذل جاجحلا ةعامج ّبس امك ةحيبقلا هلاعفأو هتعدب نم ريذحتلا



 ىف ٌلُجَر هنا َلَحَد» :َلاَك ال هللا َلوُسَر َّنَأ باك نب قر" نع

 اق ؟هللا َلَوُسَر اي َكِلَّذ فيكَ :اوَلاَق .«بابذ يف َلُجَرَرَّنلا لو .بابذ

 ٍدَحَأل بّرقَأل ُتنُك ام :ّلاق بر  :رآلل اولا . رکا رک یس اراک

 .دَحَأ هور .(ةّنلا َلَخَدَف ُهَقْنُع اوُبَرَضَ «َّلَجَو رع هللا َنوُد ايس

 .دمحأل هوزع يف ميقلا نبا عبت هنظأو .دمحأل ًاوزعم فنصملا هركذ ثيدحلا اذه

 نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ميقلا نبا لاق

 يف ةنجلا لجر لخد» :لاق هعفري باهش نب قراط نع «'''ةرسيم نبا ناهيلس
 باتك يف هاور مامإلا لعلف هيف هتيأر اف «دنسملا» تعلاط دقو .ثيدحلا «...بابذ

 .هريغ وأ «دهزلا»

 يبنلا ىأر هللادبع وبأ ,يسمحألا يلجبلا يآ :«باهش نب قراط نع» :هلوق

 .ًائيش هنم عمسي مل هنإ :لاقيو «لجر وهو ال

 يذلا ثيدحلاو .ةبحص هل تسيل :متاح وبأ لاق .ةفوكلا لزنو :يوغبلا لاق

 اذإ :ظفاحلا لاق .ًائيش هنم عمسي مو ةي يبنلا ىأر :دواد وبأ لاقو .لسرم هاور

 هتياورف هنم عمسي مل هنأ تبث اذإو «حجارلا ىلع يباحص وهف ٤ يبنلا يقل هنأ تبث

 ةدع يئاسنلا هل جرخأ دقو .حجارلا ىلع لوبقم وهو «يباحص لسرم نع

 نبا هب مزج ام ىلع هتافو تناكو ''”هتبحص تابثإ ىلإ نم ريصم كلذو «ثيداحأ

 تبث ام الإ هيف هنع ايوري ملف هتياورب اينتعا نيحيحصلا يف نكل ءةنعنعلاب هاور دقو سلدم )١(

 .ناهيلسي ساب الو ءامهريغ فالخب هعامس

 .يئاسنلا يأ ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .نيناثو ثاللث ةنس نابح

 .بابذ لجأ نم يأ :«بابذ يف لجر ةنجلا لخد» :هلوق

 دق مهغآل بيجعلا رمألا اذه نع اولأس :«هللا لوسر اي كلذ فيكو اولاق» :هلوق

 امي هَّنَجْل اولخدا# :ىلاعت لاق اك ةحلاصلا هلامعأب الإ دحأ اهلخدي ال ةنحلا نأ اوملع

 مهنأكف ةئيسلا لامعألاب الإ دحأ اهلخدي ال رانلا نأو ٠٠ :لحنلا) © ومف مْ

 ريقحلا رمألا اذه ريص ام يب يبنلا مهل نيف «"”هورقتحاو اوبجعتو كلذ اولاقت

 نيذه لعلو .رانلا هيلع رخآلا قحتسيو «ةنجلا هيلع اذه قحتسي ً(يظع مهدنع
(r اريثك ليئارسإ ينب نع مهثدحي ةَ يبنلا نإف «ليئارسإ ينب نم نيلجرلا . 

 ىلع ًاتوحنم ناك ام :منصلا .(منص مهل موق ىلع نالجر رم :لاقف» :هلوق
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 هروص .٠

 .لق نإو ًائيش هل بّرقي ىتح دحأ هادعتي الو هب رمي ال يأ :«هزواجيال» :هلوق

 .هللا ةدابعب رمألاو كرشلا ميرحت يف ةنسلاو باتكلا نم دهاوش هل هاور امف لاح لك ىلعو )١(

 .بابذلا يأ (؟)

 وأ لوقلا يف هنود امف كرشلا يف ًاروذعم نوكي هنإف هركأ اذإ ناسنإلا نأ ةعيرشلا يف مولعملا نم (۳)

 مهضعب لاقو «طاوللاو انزلا ىلع هاركإلا نوكي ال لاق مهضعب ناك نإو «حجارلا ىلع لعفلا

 اذهو هاركإلا عم رشتنت ال ةوهشلا نأل ؛فيعض لوق هنكل لعفلا نود لوقلا يف نوكي هاركإلا
 اذهو نيسم هلو ءركسْأ نم الإ ودمي دب نم لل َرمَكح نم إ» :ىلاعت لاق «رظن هيف و اي رر

 يف ةصخر سيل هاركإلا نأ لمتحيف هاركإلاب صخرتي مل بابذلا ببسب لتق يذلا لجرلا
 ىلعألا كلسي نأ دارأ هنأ لمتحيو «لالغألاو راصآلاب مهفيلكت نم فورعم وه اک مهتعيرش

 نب يلع صخرت منيب «نآرقلا قلخب لوقلا ةنتف يف دمحأ مامإلا صخرتي مل امك «لتقلا ىلع ربصيو
 .سانلا كلذب رتغيف صخرتلا ىلع مهنم عامجإ نوكي التل نيعم نب ىيحيو ينيدملا

 نثو لك سيلو نثو منص لكف ًانص ىمسي الو نثو وهف ةروص ىلع نكي مل امو ًانثو ىمسيو )٤(
 ًايونعم ناك ام نثولا لمشيو «نثولاو منصلا لمشي وهو ءىشلا لثم ناك ام لاثمتلاو نص



 ديمحلا زيرعلاريسيت

 نايب اذه يف :«رانلا لخدف هليبس اولخف ًابابذ برقف ًابابذ ولو برق اولاق» :هلوق
 اذهل برق امل اذه ىلإ ىرت الأ «راثلا بجوي هنأو «ليلق ءيش يف ولو كرشلا ةمظع

 ذإ ؛هللا ةدابع يف هكارشإل ؛رانلا هؤازج ناك بابذلا وهو هسخأو ناويحلا لذرأ منصلا

 رش نَمَُّنِإإ« :ىلاعت هلوقل قباطم اذهو «ةدابع ميظعتلاو ةبرقلا ليبس ىلع حبذلا

 نإو بونذلا نم رذحلا هيفو ۷۲ :ةدئال» 4 دال وأم َةَنَجْل اهله مرح دَ وأب
 مكنيعأ يف قدأ يه ًالامعأ نولمعتل مكنإ» :سنأ لاق اك «نابسحلا يف ةريغص تناك

 .[يراخبلا هاور] «تاقبوملا نم وي هللا لوسر دهع ىلع اهدعن انك «رعشلا نم

 ًاصلخت هلعف لب « ''هدصقي مل ببسب رانلا لخد هنأ هيفو :هانعم ام فنصملا لاق

 يف رانلا لخد لقي مل ًارفاك ناك ول هنأل ؛ملسم راثلا لخد يذلا نأ هيفو «مهرش نم

 ."'ناثوألا ةدبع دنع ىتح مظعألا "'دوصقملا وه بلقلا لمع نأ هيفو «بابذ

 زع هللا نود ًائيش دحأل بّرقأل تنك ام لاق .بّرق :رخآلل اولاقو» :هلوق

 .صالخإلاو ديحوتلا ةليضف نايب اذه يف :فنصملا لاق .هرخآ ىلإ «لجو

 لتقلا ىلع ربص فيك «نينمؤملا بولق يف كرشلا ردق ةفرعم هيفو :فنصملا لاق

 دهاش هيفو ءرهاظلا لمعلا الإ اوبلطي مل مهنوك عم مهتبلط ىلع مهقفاوي مو
 .«كلذ لثم رانلاو «هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنجلا» :حيحصلا ثيدحلل

 .ميتاوخلاب لامعألا نأو «هتبوقع ةدشو هللا ةرفغم ةعس ىلع هيبنتلا هيفو :تلق
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 .هومزلأ ال هدصق ناك نإو ًءادتبا يأ (0)

 ال هنإ لقي مل رانلا لخد يذلا اذهو ءًائيش برقي مل ولو رفك مهقفاو اذإف ةقفاوملا دوصقملا نأل )١(

 وهو ةقفاوملا ىلع لدي ام هنم اوبلطف قفاوم وهف الإو هبرقي ءيش دوجو مدعب رذتعا لب مهقفاوي
 .راثلا لخدف هليبس اولخف ةقفاوملا هنم اوملع بابذلا برق الف «بّرقي نأ

 هلعف نإو رفك حابم ميرحت دقتعا وأ هلعفي مل ولو رفك مرحم لح دقتعا نمف نأش اه ةديقعلا نأل (*)

 .هلعف نإو «رفك جحلا وأ مايصلا وأ ةاكزلا وأ ةالصلا بوجو مدع دقتعا وأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 باب

 هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذی ال

 وَوَيولوأ نم ىوعّتلا ل ء سا دجسم ادن هيف دسم ال # :َلاَعَت هللا لوقو هس سا < 0 ص نع 82 جر
 6ع

 و ا رر ا ر و e چ

 | تح هلو أنرهطي نأ تروح لاجر هيف هيف وقت نأ قحأ
 ص

 .فنصملا هركذيس امل زوج ال كلذ نأ يأ

 .ةيآلا ٠٠۸ :ةيرتلا) 4 ادب ِهيِف قَال ]ل :ىلاعت هللا لوقو :لاق

 دجسم يف موقي نأ يب هلوسر ىب هللا نأ ةيآلا يف نيرسفملا مالك لصاح

 دجسم يف ةالصلا ىلع هثح مث كلذ يف هل عبت ةمألاو ءًأدبأ هيف ةالصلا يف رارضلا

 فال هلوسرو هللا ةعاط يهو «ىوقتلا ىلع هيف ينب موي لوأ نم سسأ يذلا ءابق

 َلَع سَيأ دجَسَمَلإ# :هلوقب هلهأو مالسإلل ًالزنمو ًالقعمو «نينمؤملا ةملكل ًاعحو

 دجسم يف وه |نإ قايسلاو . :ةبوتلا) © هيف هيف هيف موقت ن ل قحا مول نم وَمَن

 ءابق دجسم يف ةالص» :لاق ايب هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو «ءابق

 دقو ًايشامو ًابكار ءابق روزي ناك ةا هللا لوسر نأ (حيحصلا» يفو '”(ةرمعك

 .فلسلا نم ةعامج هركذ .ءابق دجسم وه ىوقتلا ىلع سسؤملا دجسملا نأب حرص

 دجسم وه ليقو .دحاو ريغو نسحلاو يبعشلاو ةيطعو ةورعو سابع نبا مهنم

 وهو مويلا قلطأ :يأ لكلا دارأو ءزجلا قلطأ هيف يلصيو تبس لك يف ءابق روزي ةي هنأ درو )١(

 نأ لمتحيو عوبسأ لك يأ تبس لكف «عوبسأ لك دارملا نأ لمتحيف «عوبسألا ىلع تبسلا

 .نيتعكرب ديقي ملو ةقلطملا ةالصلا هيف يلصيو دارملا نأ امك «تبسلا وه مويلاو عوبسألا دارملا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىلع سسأ يذلا دجسملا يف نالجر ىرامت :لاق ديعس يبأ ثيدحل ةي هللا لوسر

 لوسر دجسم وه :رخآلا لاقو «ءابق دجسم وه :لجر لاقف موي لوأ نم ىوقتلا

 رمع لوق وهو «[ملسم هاور] «اذه يدجسم وه» :445 هللا لوسر لاقف ب هللا

 .مهريغو تباث نب ديزو هنبأو

 ناك اذإ هنأل ءاذه نيبو ةيآلا نيب ةافانم الو «حيحص اذهو :ريثك نبا لاق

 قيرطب لَو هللا لوسر دجسمف «موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دق ءابق دجسم

 لاق اك ىلاعت هللا ةيصعم ىلع سسأ يذلا رارضلا دجسم فالخب اذهو .ىلوألا

 ادارو تیرا ےب ب اًقيِرْفَبَو مڪو اراض دجسم اود ےک تارا :ىلاعت

 توک مر دمتم هاو قَنحْلأ الدر نإ نمو لبق ن وسور هنآ راح نمل

 ناكو .ةالصلل هيف مايقلا نع يب هيبن هللا ىه رومألا هذهلف ٠٠٠۷. :ةبرتل» ©

 هيف يلصي نأ هولأسف كوبت ىلإ هج ورخ لبق ةا يبنلا ىلإ اوءاج هونب نيذلا نوقفانملا
 ةليللا يف ةلعلا لهأو ءافعضلل هونب مهنأ اوركذو .هريرقت ىلع هيف هتالصب اوجتحيل
 ءاش نإ انعجر اذإ نكلو رفس ىلع انإ» :لاقف هيف ةالصلا نم هللا همصعف «ةيتاشلا

 موي الإ اهنيبو هنيب قبي ملو ةنيدملا ىلإ ًاعجار -مالسلاو ةالصلا هيلع- لفق الف «هللا
 ىلإ همدقم لبق همدهف هيلإ ثعبف «دجسملا ربخب يحولا هيلع لزن «موي ضعب وأ
 .ةنيدملا

 هلوسر هللا عنم اذإ هنأل «سايقلا ةهج نم ةمجرتلا ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ال هنأ عم ةثيبخلا دصاقملا هذه ىلع سسؤملا دجسملا اذه يف ىلاعت هلل مايقلا نع ةي

 هلل دحوملا اهيف حبذي ال هللا ريغل حبذلل ةدعملا عضاوملا كلذكف هلل الإ هيف موقي

 كاحضلا نب تباث ثيدح هديؤيو هب كرشلاو هللا ةيصعم ىلع تسسأ دق اهنأل

 .يتآلا

 + نأ تروج لاج هيف :هلوقو
 ريب د 514

 ةميزخ نباو دمحأ مامإلا ىور أو



 كيمحلا زيزعلا ريسيت

 دجسم يف مهاتأ يب يبنلا نأ يراصنألا ةدعاس نب ميوع نع مكاحلاو يناربطلاو

 اذه اف «مكدجسم ةصق يف روهطلا يف ءانثلا مكيلع نسحأ دق هللا نإ» :لاقف ءابق

 انل ناك هنأ الإ ًائيش ملعن ام هللا لوسر اي هللاو اولاقف «؟هب نورهطت يذلا روهطلا

 ةياور يو ءاولسغ اك انسلغف طئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناكف دوهيلا نم ناريج

 متاح يبأ نباو هجام نبا هاور] «هومكيلعف كاذ وه» :ًاعوفرم سنأو رباج نع

 [مكاحلاو ينطقرادلاو

 تاروذاقلا نم نوهزنتي نيذلا يأ : )™(4  تيرهلممْلا ثم هموم :هلوقو

 نإ :ةيلاعلا وبأ لاق .هراذقأو كرشلا راضوأ نم نوهزنتي ام دعب تاساجنلاو

 ىلع ليلد هيفو :ريثك نبا لاق .بونذلا نم نورهطتملا مهنكلو نسحل ءاملاب روهطلا
 «تاروذاقلا ةسبالم نع نيهزنتملا نيحلاصلا ةعاجلا عم ةالصلا بابحتسا

 .ءوضولا غابسإ ىلع نيظفاحملا

 ."''ةبحملا تابثإ هيفو :تلق

2 2 © 

 .يحايرلا عفيور :همسا نيعباتلا نم (1)

 .هللاب قيلي ام ىلع (؟)



 ب ك >> 009

 ّيبنلا َلأََف قتاوبب البإ رني ن |

 ُلَهَم» :َلاَك .ل اوَلاَق «؟دبْعي بني لالا نا 0 لع :َلاقف يي
 ؛كرذتب ينؤأ» :يكي هللا لور َلاَقَك شال :اوّلاَق مرا ْنِم ٌديِع ايف ناگ

 واد وُبأ ُهاَوَر (مدآ ّنْبا ُكِلْمَب ال جف َالَو هللا ةَيِصْعَم خم يف ِرْذَتِل ءاَكو ل هت

 .ايطرش لع ُهداَنَسِإَو

 ٌلاَتَق

0 

 نب بيعش انث :لاق ديشَر نب دواد انثدح لاقف دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 ("'ريثك يبأ نب ىيحي ينثدح :لاق يعازوألا نع «قاحسإ

 رحني نأ ةئ هللا لوسر دهع ىلع لجر رذن :لاق كاحضلا نب تباث ينثدح لاق

 :ِلللك يبنلا لاقف «ةناوبب ًالبإ رحنأ نأ ترذن ينإ :لاقف ةي يبنلا ىتأف «ةناوبب ًالبإ

 نع ًاضيأ دواد وبأ ىورو «ديج دانسإ اذهو .ثيدحلا «...نثو اهيف ناك له»

 نأ ترذن ينإ تلاقف ةي يبنلا تتأ ةأرما نأ هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع

 ال :تلاق «؟منصل»:لاق ةيلهاجلا لهآ هيف حبذي ناكم ؛اذكو اذك ناكمب حبذأ

 ىلإ ؟؟منصلا :هلوق ىنعمو .رصتخم .(كرذنب فوأ» :لاق ءال تلاق «؟نثول» :لاق

 ""تباث ثيدحك نوكيف نثو وأ منصل هيف نوحبذي له يأ هرخآ

 ءروهشم «يباحص «يلهشألا ةفيلخ نبا يأ :«كاحضلا نب تباث نع» :هلوق

 .نيتسو عبرأ ةنس تام .هريغو ةبالق وبأ هنع ىور

 :ةبالق وبأ ىنثدح :لاق

 .ةبالق بأ نم عامسلاب حرص هنكل سلدم )١(

 ثيدحف «نافلتخ امهأل ءديجب سيل تباث ثيدح ىلع ةأرملا يف بيعش نب ورمع ثيدح لمح (۲)
 هنأل ناكملا نع لأسي ملو ةدابعلا يف برقلا نع هيف هلأس ثيدحلاو «ناكملا نع هيف لأس تباث

 هريغل وأ هلل ةدابعلا نع لأسي مل تباث ثيدح يف نأ امك هيلع هيبنتلا قبس هنأل وأ اهدنع فورعم

 ناطرش اه طرتشي ةدابعلا نوكيف رخآلا يف ركذ اب ثيدح لك ديقي هنأ دوصقملاف فورعم هنأل

 .ةيلهاجلا كرش نم ملاس ناكمب نوكت نأو هلل نوكت نأ



a CDديمحلا زيرعلا ريسيت  

 یور امل ؛ةنوميم دلاو نايفس نب مدرك وه نوكي نأ لمتحي :«لجر رذن» :هلوق

 كَ هللا لوسر تيأرف اب هللا لوسر ةجح يف يبأ عم تجرخ :تلاق اهنع دواد وبأ

 ىلع رحنأ نأ ركذ دلو يل دلو نإ ترذن ينإ هللا لوسر اي :لاقف يبأ هيلإ اندف تلاق

 لاقف «نيسخ اهنأ الإ ملعأ ال لاق معنلا نم ةدع ايانثلا نم ِةَبَمَع يف ةناوب سأر

 ترذن اب فوأف» :لاق ءال :لاق (؟ءيش ناثوألا هذه نم اهب له» :ِِك هللا لوسر

 .ثيدحلا ركذو (هلل

 :لاق (هلل ثرذن ايب فوأف» :لاق «ةنوميم ثيدح يف «ًالبإ رحني نأ» :هلوق

 يرذنب فوأ مهللا :لوقي وهو ءاهبلطف ةاش هنم تتلفناف ءاهحبذي لعجف اهعمجف

 كلذ نوكي نأ لمتحيو ًانغو ًالبإ رذن نوكي نأ لمتحيف .اهحبذف اهب رفظف
 .نیتیضق

 ةكم لفسأ يف عضوم :يوغبلا لاق .اهحتفب ليقو ءابلا مضب :«ةناوبب١ :هلوق

 .عبني ءارو نم ةبضه :تاداعسلا وبأ لاقو .ململي نود

 ةورع» يف لاق :«؟دبعي ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو اهيف ناك له لاقف» :هلوق
 .ةروص هل سيل ام نثولاو «ةروص هل ام وه :منصلا :«حاتفملا

 ىلع لدي ام فلسلا نع ءاج دقو "'امهنيب قرفلا يف حيحصلا وه اذه :تلق

 .هلاوز دعبو «مهناثوأ نم نثو ناكملا يف ناك اذإ رذنلاب ءافولا نم عنملا هيفو .كلذ

 .فنصملا هركذ

 ال مسا ديعلا :مالسإلا خيش لاق .«؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك لهف» :هلوق

 رهشلا وأ «عوبسألا دوعب وأ ةنسلا دوعب امإ داتعم هجو ىلع ماعلا عاتجالا نم دوعي

 .رذنلا نورثكي مهو رثكت ةلئسألاو ددعتت عئاقولا نأل حجرألاوه اذهو )١(

 اه را قل ٌلِاَمَتلا وزله امل :ميهاربإ نع ىلاعت هلوق يف اک نثو ةروصلا ىلع قلطيو (۲)

 .(( دونك



 سا لل ديمحلا زيزعلاريسيت

 ر ومأ عمجي ديعلاف «ةيلهاجلا عامتجا نم داتعملا عامتجالا انه هب دارملاو كلذ وحنو

 كلذ عبتت لامعأ اهنمو «هيف عامتجا اهنمو «ةعمجلا مويو «رطفلا مويك دئاع موي اهنم

 لكو .ًاقلطم نوكي دقو «هنيعب ناكمب ديعلا صتخي دقو .تاداعلاو تادابعلا نم

 اذه نإ» :ةعمجلا موي يف هايي يبنلا لوقك نامزلاف ءأديع ىمسي دق رومألا هذه نم

 تدهش :سابع نبا لوقك لامعألاو عامتجالاو ««ًاديع نيملسملل هللا هلعج موي

 ظفل نوكي دقو «ًاديع يربق اوذختت ال» :هلوقك ناكملاو لَك هللا لوسر عم ديعلا

 ركب يبأل ةي يبنلا لوقك بلاغلا وهو «هيف لمعلاو مويلا عومجمل اسا ديعلا

 .ىهتنا .«ًاديع موق لكل نإف ركب ابأ اي (ھعد)
 دايعأ نم ديع ناكملا يف ناك اذإ رذنلاب ءافولا نم عنملاو يتفملا لاصفتسا هيفو

 .هدصقي مل ولو مهدايعأ يف نيكرشملا ةهباشم نم رذحلاو «هلاوز دعب ولو ةيلهاجلا

 .فنصملا هركذ
 هيف حبذي يذلا ناكملا يف حبذلا نأ ىلع لدي اذه :«كرذنب فوأف» :هلوق

 بيقعت «كرذنب فوأف» :هلوق نأل ؛ةيصعم مهدايعأ لحم يف وأ ؛هريغل نوكرشملا

 نوكيف مكحلا ببس فصولا نأ ىلع لدي كلذو «ءافلا فرحب مكحلاب فصولل

 نم نيعنام نانوكيف «''”نيفصولا نيذه نع ًايلاخ رذنلا دوجو ءافولاب رمألا ببس
 يف رذنل ءافو ال هنإف» :هلوقب هبقع هنألو «هب ءافولا زاجل ةيصعم نكي مل ولو «ءافولا

 نأل ؛ماعلا ظفللا اذه يف ةجردنم اهنع لوؤسملا ةروصلا نأ ىلع لدف «هللا ةيصعم

 حبذلا ناك ول هنألو «هيف ًاجردنم ببسلا نوكي نأ دب الف ءببس ىلع درو اذإ ماعلا

 نأ فدلاب برضلا رذن نمل غّوس اك هب ءافولا رذانلل هِي غوسل ًازئاج ركذ اهيف
 «كرذنب فوأف» :هل لاق ءال اولاق الف لصفتسا -مالسلا هيلع- هنأل هب برضت

 حبذلا نم عنام مهاثوأ نم نثو اهب وأ «مهديعل ًاناكم ةعقبلا نوك نأ يضتقي اذهو

 .نيكرشملا دايعأل لحم ناكملا نوكو هللا ريغل هيف حبذي ناكملا نوك )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مد بسك ل

 نأ هيفو «مالسإلا خيش مالك ىنعم اذه ءلاصفتسالا نسح ام الإو ءرذن نإو اهب

 ."'”عناوملا نم الخ اذإ هب سأب ال رذنلاب ةعقبلا صيصخت
 ال ,ةيصعم رذن اذه نأ ىلع ليلد :«هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هنإف» :هلوق

 ءاملعلا عمجأ دقو .هب ءافولا زوجي ال ةيصعملا رذن نأ ىلعو ء"مدقت امل هب ءافولا زوجي

 بجت له اوفلتخاو ءامهانعم يف امو يتآلا ةشئاع ثيدحو «ثيدحلا اذهل كلذ ىلع

 .دمحأ نع ناتياور امه :نيلوق ىلع ؟نيمي ةرافك هيف

 نباو دوعسم نبا نع يورو «دمهحأ نع روهشملا بهذملا وهو بهجت :امهدحأ

 ةيصعم يف رذن ال» :ًاعوفرم ةشئاع ثيدحل هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو «سابع
 ."”قاحسإو دمحأ هب جتحاو ءنئسلا لهأو دمحأ هاور «نيمي ةرافك هترافكو

 يعفاشلاو «يبعشلاو قورسم نع كلذ يور . “هيلع ةرافك ال :يناثلاو

 ركذ مدع نأ هباوجو «ةرافك |هيف ركذي ملو يتآلا ةشئاع ثيدحو «بابلا ثيدحل

 .اهبوجو مدع ىلع لدي ال ةرافكلا

 اذإ ينعي :””(حيباصملا حرش) يف لاق .«مدآ نبا كلمي ال (يف الو» :هلوق

 دبع قتعأ نأ يلع هلف يضيرم هللا ىفش نإ :لاق نأب هكلمي ال نيعم ىلإ رذنلا فاضأ

 حصيف هكلمي ال ًائيش ةمذلا يف مزتلا اذإ امإف كلذ وحنو هبوثب قدصتأ وأ «نالف

 ال لاحلا كلذ يف وهو «ةبقر قتعأ نأ لع هللف يضيرم هللا ىفش نإ :هلاثم «هرذن

 نكي مل اذإ كلذب سأب ال هنإف براقأ وأ ءارقف نم حلاص دصقمل نيعم ناكمب هرذن صح اذإ )١(

 يعرش روذحم كانه

 .هيف ًالخاد نوكي نأ دب الف ببس ىلع درو اذإ ماعلا نأ نم يأ «مدقت امل :هلوق (۲)

 دلو «ناسارخ ءاملع نم ءنامزلاو ملعلا يف دمحأ نارقأ نم «يميمتلا «يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ ()

 .(ه۱٤۲) ماع يفوتو .(ه75١) ماع دلو دمحأو (ه۲۳۸) ينوتو «(ه157) ماع

 .ةشئاع ثيدح وهو ديقملا ىلع ثيدحلا اذه قلطمل ًالمح ةرافكلا بوجو ميجارلا (5)

 .ضايع ىضاقلل «راونألا قراشم» وه (۵)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .""”هتمذ يف رذنلا تبث يفش اذإو هرذن حصيف ءاهتميق الو ةبقر كلمي
 «ملسمو يراخبلا طرش يأ :«امههطرش ىلع هدانسإو دواد وبأ هاور» :هلوق

 ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب نايلس همسا دواد وبأو «كلذب ملعلل امهرمضأو

 امهريغو «نئسلا» فنصمو ءدمحأ مامإلا بحاص «يناتسجسلا يدزألا دادش نب

 .نيتئمو نيعبسو سمه ةنس تام .ءالعلا رابك نم ظفاح مامإ ءةقث
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 .حيحص ليصفتلا اذهو )١(



 یے ورا و ےک

m0ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 باب
 هللا ربغل رذنلا كرشلا نم

 .0/ :ناسنإلا) € ايس مَع ناکامو ناتو راي نوبل :لاعت هللا لوقو

 . خلا
 بجو ةعاط رذن رذن اذإف ءاكرش هللا ريغل هفرص نوكيف «ةدابعلا نم هنإ يأ

 رذن نإف «هب نيفوملا هللا حدم اذهلو .هللا ىلإ ةبرقو «ةدابع وهو ءاهب ءافولا هيلع

 يف كرشأ دقف كلذ وحنو هرض فشكيو «هللا دنع هل عفشيل هيلإ ًابرقت قولخل
 كلذكو «كرشأ دقف «هريغل ىلصو هلل لص نم نأ امك .ةرورض هريغ ىلاعت هللا ةدابع
 .اذه

 نأ ةمجرتلا ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو .0/ :ناسنإلا) ردك نوفي :ىلاعت هلوقل

 وأ بجاو لعف ىلع الإ حدمي ال ىلاعت هللاو «رذنلاب نيفوملا حدم ىلاعت هللا
 نمف «ةدابعلا وه كلذو .درجملا حابملا لعف ىلع حدمي ال مرح كرت وأ ءبحتسم

 .كرشأ دقف هيلإ ًابرقتم هللا ريغل كلذ لعف
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 :ةرقبلا) ١ ۲۷(.

 إم ردك نم مُثَرَدَم وأ ٍةَقَمَن نم مّمَْمَعَنَأ امو :هلوقو» :لاق

 نم هانقفنأ ام نأب ربخأ ىلاعت هللا نأ ةمجرتلا ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو .«4 مُمَكَمَي

 ىلع كلذ لدف .هيلع انيزاجيو .هملعي هنأ هيلإ كلذب نيبرقتم رذن نم هانرذن وأ ةقفن

 هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ًائيش فرص نم نأ ملسم لك يردي ةرورضلابو ةدابع هنأ

 .كرشأ دقف

 نم تاريخلا نم نولماعلا هلمعي ام عيمجب ملاع هنأب ىلاعت ربخي :ريثك نبا لاق

 «كلذل نيلماعلل ءازجلا رفوأ كلذ ىلع هتازاجم كلذ نمضتو .تاروذنملاو تاقفنلا

 داّبع نم ةعقاولا روذنلا هذهف كلذ تملع اذإ .هدوعوم ءاجرو «ههجو ءاغتبا

 هتجاح يضقيل ءرذنلاب هيلإ برقتيف ًارض وأ ًاعفن هيف نودقتعي نمل مههابشأو روبقلا
 يف نيكرشملا نع هللا ركذ اب هيبش وهو «ةدابعلا يف كرش كلذ لك .هل عفشيل وأ

 ر اد اولا مف اج ص مسْنَأْلاَو ِتَرََحْلا ےم آرد امم اوامر :هلوق

 اسو هنأ لإ ُلِصَي ال م هبا رش تاڪ ام ایکس ادو ر همغو

 4© توم ا اس رھپ رش کا لب وق ل تاك
 ثرحلا نم اءزج هلل اولعج ينعي .ةيآلا يف متاح يبأ نبا ىور «ماعنألا .(187 :ماعنألا)

 مهناثوأ ءزج ىلإ هلل اومس امم حيرلا هب تبهذ اف ءاءزج مهناثوألو مهئاكرشلو

 هللا ءزج ىلإ مهناثوأ ءزج نم حيرلا هب تبهذ امو «ينغ اذه نع هللا :اولاقو «هوكرت

 تاومأللو ءةقدصلاو رذنلاب مهلاومأ نم ًاءزج هلل نولعجي روبقلا دابعو .هوذخأ

 هللا ريغل رذنلا نأ ىلع «ءاملعلا نم دحاو ريغ صن دقو «كلذك ًاءزج تيغاوطلاو

 رمقلاو سمشلاو مانصألل رذنلاك هللا ريغل هرذن ام امأو :مالسإلا خيش لاق .كرش



 ديمحلا زيزعلا ريسيت دلل بلس

 فلاحلاو ,تاقولخملا نم هللا ريغب فلحي نأ ةلزنمب وهف كلذ وحنو روبقلاو

 ءافو هيلع سيل قولخملل رذانلا كلذكو «''”ةرافك الو هيلع ءافو ال تاقولخملاب

 نم هللا رفغتسي نأ هيلع لب «ةمرح هل سيل كرشلاو ؛كرش امهالك نإف «ةرافك الو

 ال لقيلف ىزعلاو تاللاب فلح نم» :لاق ثيح ايب يبنلا لاق ام لوقيو دقعلا اذه

 اهنإ :لوقيو هب رّونتل ًانهد اهوحنو روبقلل رذن نميف ًاضيأ لاقو هللا الإ هلإ
 زوجي ال «ءالعلا قافتاب ةيصعم رذنلا اذهف «نيلاضلا ضعب لوقي امك رذنلا ””لبقت
 نيفكاعلا نيرواجملا وأ ةندسلل هريغ وأ دقنلا نم الام رذن اذإ كلذكو هب ءافولا

 ىزعلاو تالل تناك يتلا ةندسلا نم هبش مهيف ةندسلا ءالؤه نإف «ةعقبلا كلتب

 كانه نورواجملاو هللا ليبس نع نودصيو «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي ةانمو

 وزه ام :-مالسلا هيلع- ليلخلا ميهاربإ مهيف لاق نيذلا نيفكاعلا نم هبش مهيف

 هيلع- ىسوم مہ زاتجا نيذلاو ۲ :ءايبنال» ل ونکع اھ رسا قال ِهَمَتلَ

 ع َنوُنْكَعَي موف لع اونا َرحَبْلا لیس قبب اتزوج و :ىلاعت لاق ءهموق -مالسلا

 عاقبلا هذه يف نيرواجملاو ةندسلا كتلوأل رذنلاف ٠۳۸(. :فارعأل) هَل ِماَنَضَأ

 ةندسل رذنلا نم هبش هيفو «ةيصعم رذن اهيف ةرواجملا يف ةعيرشلل لضف ال يتلا

 اذه مث ءاهدنع نيرواجملاو دنهلا يف لادبألا ةندسل وأ ءاهدنع نيرواجملا نابلصلا

 دجاسملا ةرامع يف هفرصي نأ لثم عورشملا نم ةدابعلا كلت سنج يف هفرص اذإ لاملا

 دقو .ًانسح ناك هللا ةدابع ىلع لاملاب نونيعتسي نيملسملا ءارقف نم نيحلاصلل وأ

 بجي هنإف ةرافكلا بوجو يف ثيدحلا تبث نإ الإ ةمذلا ةءارب لصألا نأل ةرافك هيلع سيل )١(

 .هيلع لد اب لمعلا

 .(نيحيحصلا» يف ثيدحلا (۲)

 .هعفنتو هل عفشت نأب رذانلا عفنت يأ ()



 ہا ديمحلا زيزعلاريسيت

 نود نم '''ةدابعلا لبقت :يأ رذنلا لبقت اهنإ نولوقيو :هلوق يف ميقلا نبا مالك مدقت
 .هرخآ ىلإ ةدابع رذنلا نإف هللا

 يتلا دهاشملل رذنلا امأو :«يوونلا جاهنم حرش» يف يعُرذألا مامإلا لاقو

 كلت يف ددرت وأ «ءايلوألا نم اهلح نم مسا ىلع وأ «خيش وأ يلو ربق ىلع تينب
 نم عقاولا وأ بلاغلا وهو كلذب رذانلا دصق نإف «نيحلاصلاو ءايبنألا نم ةعقبلا

 تبسن وأ اهب نفد نم ميظعت وأ «ةيوازلاو دهشملاو ةعقبلا ميظعت يف ةماعلا دصق

 هذهل نأ مهدقتعم نإف ءدقعنم ريغ لطاب رذنلا اذهف .همسا ىلع تينب وأ «هيلإ

 هب بلجتسيو «ءالبلا هب عفدي امم اهنأ نوريو ءاهسفنأل تايصوصخ نكامألا

 ال راجحألا ضعبل نورذني مهنإ ىتح ءاودألا نم اهل رذنلاب ىفشتسيو «ءاعنلا

 جرسلا روبقلا ضعبل نورذنيو «حلاص دبع اهيلإ دنتسا وأ اهيلإ سلج هنأ :ليق

 نونعي «رذنلا لبقي ينالفلا ناكملا وأ ينالفلا ربقلا نولوقيو تيزلاو عومشلاو

 «لام ةمالسو «بئاغ مودقو «ضيرم ءافش نم لومأملا ضرغلا هب لصحي هنأ كلذب

 لب «هيف كش ال لطاب هجولا اذه ىلع رذنلا اذهف .ةازاجملا رذن عاونأ نم كلذ ريغو

 ةريثكلا عومشلا رذن كلذ نم ًاقلطم لطاب روبقلل امهوحنو عمشلاو تيزلا رذن

 «"ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغ ربقلو «-مالسلا هيلع- ليلخلا ربقل اهريغو ةمظعلا

 ةبرق كلذ نأ ًاناظ «ًايظعتو ًاكربت ربقلا ىلع داقيإلا الإ كلذب دصقي ال رذانلا نإف

 ال مأ عفتنم كانه هب عفتنا ءاوس مرح روكذملا داقيإلاو .هنالطب يف بير ال ام اذهف

 .همالك رخآ ىلإ

 رثكأ هرذني يذلا رذنلا :«راحبلا ررد حرش» يف يفنحلا مساق خيشلا لاقو

 .هل عفشت نأب رذانلا عفنتف )١(

 ةراغملا يف -مالسلا هيلع- ميهاربإ ربقو ب انيبن ربق ريغ ءايبنألا نم دحأ ربق عضوم ملعي ال (0)
 .اهنم هعضوم ملعي ال ةعساو اهنكل



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مسي للراس

 ةجاح هل وأ هل ضيرم وأ بئاغ ناسنإلل نوكي نأك «دهاشم وه ام ىلع ماوعلا

 نالف يديس اي :لوقيو ةرتس هسأر ىلع لعجيو «ءاحلصلا ضعب ىلإ يتآيف «ةيرورض
 نم وأ ءاذك بهذلا نم كلف يتجاح تيضق وأ يضيرم يفوع وأ يبئاغ هللا در نإ

 رذنلا اذهف ءاذك تيزلاو عمشلا نمو ءاملا نم وأ ءاذك ماعطلا نم وأ ءاذك ةضفلا

 «ةدابع هنأل زوجي ال قولخملل رذنلاو ءقولخمل رذن هنأ :اهنم هوجول عامجإلاب لطاب

 هنأ اهنمو .كلمي ال تيملاو تيم هل روذنملا نأ اهنمو ءقولخمل نوكت ال ةدابعلاو

 اذإ :لاق نأ ىلإ «رفك كلذ داقتعاو هللا نود رومألا يف فرصتي تيملا نأ نظ

 حئارض ىلإ لقنيو اهريغو تيزلاو عمشلاو مهاردلا نم ذخؤي ف اذه تملع

 «قئارلا رحبلا» يف ميجن نبا هنع هلقن .نيملسملا عامجإب مارحف مهيلإ ًابرقت ءايلوألا
 هنع امهريغ هلقنو «هتركذت» يف ًاضيأ يدشرملا هلقن هنمو «موصلا باتك رخآ يف

 ."”يودبلا دمحأ دلوم يف ايس ال اذهب سانلا يلتبا دقو :دازو

 رذنلاو حبذلا زاجأ نم ىلع درلا يف يفنحلا يبلحلا هللا عنص خيشلا لاقو

 نالفو نالف مسا ىلع ناك نإ رذنلاو حبذلا اذهف :كلذ ين رجألا تبثأو «ءايلوألل

 # هع هلأ مسا دیر َرَل اَئِم اولڪ اختسا الإ :لمزتلا يو ءالطاب نوكيف هللا يخل وهف

 ک 9 نيبال رول قامو یا 2و کشو الص ل لف :هلوقو ٠١١(« :ماعنألا)

 لصف # :هلوق هب رسف اى «هلل يحبذو يتالص : يأ ,(1 7-8 :ماعنألا) € ل َكِبِرَش

 دواد وبأ هاور (هللا ةيصعم يف رذن ال» :ثيدحلا يفو «(؟ :رثوكلا) 40 راو كرل

 .هريغل حبذلاك هللا ريغل رذنلاف :لاق نأ ىلإ هللا عم كارشإ هللا ريغل رذنلاو .هريغو

 .نيميلاو حبذلاو رذنلاو دوجسلاو عوكرلا :كرش هللا ريغل ةسخ ءاهقفلا لاقو

 ىهتنا .؟روجألا مهل لصحت نيأ نمف ءروجف هللا ريغل رذنلا نأ لصاحلاو :لاق

 .رهزألا ناردج لخاد مهطاشن |منإ ديحوتلا يف رهزألا ءاملعل طاشن الو ءدادزت هب ةنتفلاو )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هش

 .اصخلم

 ءاعدلا ىلإ بدو «رذنلا نع يبن دق :يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاقو

 هل عرضتلاو «ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا هب رهظيو «ةلجاع ةدابع ءاعدلا نأ هيف ببسلاو

 نيح ىلإ لمعلا كرتو لوصحلا نيح ىلإ ةدابعلا ريخأت هيف هنإف رذنلا فالخب اذهو
 نأ ملسم يرتمي الو ناتدابع رذنلاو ءاعدلا نأ ىلع ركب وبأ صن دقف .ةرورضلا

 i و دوو

 ال مرق نع ردنلاَو تيل عن امو :ىلاعت لاق امك نكلو «كرشأ دقف هللا ريغ دبع نم

 1١١(. :سنوي) ل نومو
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت ے٠”

e ماس 5 ر ه2 ر هر . 51“ اا سا 7 0 ا 2 2 ت * رس 

 هللا َعيِطي نأ َرذن ْنَم» :لاق هيَ هللا لوسَر | :ةشّْئاع نع حيحصلا يو

 .ادِصعي الف هللا َىِصْعَي نأ رذن ْنَمَو .ةعطبلف همك لاه ےس ەر 96 244 هع وعم 1

 .«يراخبلا حيحص يأ» :«حيحصلا يف» :هلوق

 ركب يبأ تنبو لَك يبنلا جوزو «نينمؤملا مأ يه :«ةشئاع نع» :هلوق

 اهب لخدو «نينس عبس تنب يهو ب يبنلا اهجوزت «-امهنع هللا يضر- قيدصلا

 الإ هلك يبنلا جاوزأ لضفأو ءًاقلطم ءاسنلا هقفأ يهو «نينس عست تنب يهو

 .ظفاحلا هلاق .حيحصلا ىلع نيسمخو عبس ةنس تتام .''"ر يثك فالخ |هيفف ةجيدخ

 دقو هللا ةعاط نم رذن ام لعفيلف يأ :«هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» :هلوق

 يلعف يضيرم هللا ىفش نإ :هلوقك هوجري طرشب ةعاط رذن نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 الإ ؛طرشلا لصح اذإ ًاقلطم اهب ينوي نأ هيلع بجو «كلذ وحنو اذكب قدصتأ نأ

 «بوجولا يف هل لصأ ال اب ءافولا همزلي ال هنأ ةفينح يبأ نع يكح هنأ

 يف لصأ هل ام نيب قرفي مل هنأل ؛هيلع ةجح ثيدحلاو «ضيرملا ةدايعو «فاكتعالاك

 مكحلاف رهش موص يلع ىلاعت هلل :هلوقك ًءادتبا رذن نإف «هل لصأ ال امو بوجولا

 هيلع ةجح ثيدحلاو «مزلي ال هنأ مهضعب نعو .نيرثكألا لوق يف كلذك ًاضيأ

 .ًءادتبا رذن ام نيبو طرش ىلع هقلع ام نيب قرفي مل هنأل ؛ًاضيأ

 :(هنيمي نع رفكيلو» :يواحطلا داز «هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو» :هلوق

 .اهرذن يتلا ةيصعملا لعفي ال يأ ةدايزلا هذه عفر يف كش يدنع :ناطقلا نبا لاق

 .ةيصعملا رذنب ءافولا زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 لوأ يف لضفأ ةجيدخ ليقو «ةجيدخ ليقو ةشئاع ليقف ةجيدخو ةشئاع لضفأ (هيأ فلتخاو )١(

 نمو «نيملسملا اهعفنو اهملعل لضفأ ةشئاع نأ حيحصلاو «كلذ دعب لضفأ ةشئاعو مالسإلا

 لوسر تنب ةمطافو «نوعرف ةأرما محازم تنب ةيسآو «نارمع تنب ميرم :تايلضفلا ءاسنلا

 . هللا



 سس ل ديمحلا زيزعلاريسيت

 له اوعزانتو «ةيصعملا يف رذنلا ميرحت ىلع اوقفتاو :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 :هلوقب لدتسي دقو .هلبق بابلا يف كلذ مدقت دقو ؟ال مأ ةرافكلل ًابجوم دقعني

 دمحأ بهذم وه اك «حابملا يف رذنلا ةحصب «هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو»

 هاورو هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هاور ام هديؤيو .هريغو

 ىلع برضأ نأ ترذن ينإ هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ ةديرب نع يذمرتلاو دمحأ

 ىلع فلحلا مكح همكحف هانححص اذإو «كرذنب فوأ» :لاقف '"'"فدلاب كسأر

 دنع نيمي وهف بضغلاو جاجللا رذن امأو «نيميلا ةرافكو هلعف نيب ريخيف «هلعف

 رذن ال١ :ًاعوفرم نيصح نب نارمع ثيدحل «نيميلا ةرافكو هلعف نيب ريخيف «دمحأ

 هيفو «قرط هلو «يئاسنلاو ,دمحأو ديعس هاور ««نيمي ةرافك هترافكو .بضغ يف

 ."هلعفي الو رفكي نأ بحتسا «قالطلاك ًاهوركم رذن نإف مالك
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 ترذن ةأرملا هذهو «سارعألا يف بحتسمو عورشم وه لب طقف ًاحابم سيل فدلاب برضلا )١(

 حابم ال هبسحب عورشم وهف «حرفلاو رورسلل ًاراهظإ اذك ةازغ نم مدق اذإ فدلاب برضلا

 .رذنلل ةسمخلا ماكحألا حراشلا ركذ (؟)



a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 باب

 هللا رغب ةذاعتسالا كرشلا نم

 هفاخت ءيش نم بورهلا :اهتقيقحو ءزرحتلاو «ماصتعالاو ءاجتلالا :ةذاعتسالا

 دق هللاب ذئاعلاف «ًارزوو ًاجلمو «آذاعم هب ذاعتسملا ىمسي اذهو «هنم كمصعي نم ىلإ

 مصتعاو هيدي نيب هسفن ىقلأو «هيلإ رفو .هكلامو هبر ىلإ هكلهي وأ هيذؤي امم بره

 نم بلقلاب موقي اف الإو «ميهفتو ليثمت اذهو .هيلإ ًاجتلاو «هب راجتساو «هب

 للذتلاو «هيلإ راقتفالاو «برلا يدي نيب حارطالاو «هب ماصتعالاو هللا ىلإ ءاجتلالا

 .ميقلا نبا مالك ىنعم اذه .ةرابعلا هب طيحت ال رمأ «هيدي نيب

 لك رش نم هبانجب قاصتلالاو هللا ىلإ ءاجتلالا يه ةذاعتسالا :ريثك نبا لاقو

 امهريغ مالك ىنعم اذهو .ريخلا بلطل ذايللاو .رشلا عفدل نوكي ذايعلاو .رش يذ

 يف هب ةذاعتسالاب هللا رمأ اذطو «هلل ةدابع هللاب ةذاعتسالا نأ اذهب نيبتف «ءاملعلا نم

 َنِو َكَنَعَرباَمِإَو إم :ىلاعت هللا لاق .كلذب يب يبنلا نع ننسلا ترتاوتو «ةيآ ريغ

 لقوإ# :لاقو 0( :تلصن) 5 مِيِلَعْلا ٌعيِمَّسلَأَوه هَ یا ۾ دوسان نلط هه

 :نونمؤملا) ا نورضح رح نأ تر كي دوعاو (00) ٍنيِطمَشلا ترمه نم كي ُدوعَأ يَ

 «(05 :رفاغ) © (2) زا طبيا رم وه هَ هاب ذِي دوتس ٌدِعَسْس ام :لاقو ء(ةم-ةا/

 اج رب وع لقوا : :یلاعت لاقو 2١« :قلفلا» 4( ٍقَلَمْلَا برب ُدوعَأ ل لق :لاقو

 دئادشلا يف انل عزفم الف ءانهإو انكلمو انبر وه ىلاعت ناك اذإف ١-0. :سانل) ©)

 فاخي الو ىعدي نأ يغبني الف «هريغ انل دوبعم الو «هيلإ الإ هنم انل ًأجلم الو هاوس

 نم نأل .هيلع الإ لكوتي الو .هريغل عضخي الو لذي الو «هریغ بحي الو ىجريالو



 )ن سسس ديمحلا زيرعلاريسيت

 يلوتمو كرومأب ميقلاو «كيبرم نوكي نأ امإ هيلع لكوتتو هوعدتو هوجرتو هفاخت

 كلم وهف «قحلا هدبعو هكولمم نوكتو «هاوس كل بر الف «كبر وهف .كنأش

 هنع ينغتست ال يذلا كهإو كدوبعم نوكي وأ «هكيلاممو هديبع مهلكو ءًاقح سانلا

 هلإلا وهف «كحورو كتايح ىلإ كتجاح نم مظعأ هيلإ كتجاح لب «نيع ةفرط
 اوذيعتسي ال نأ نوريدج مهف مهمإو مهكلمو مهبر ناك نمف «سانلا هلإ قحلا

 مهبسحو مهيفاك وهف «هامح ريغ ىلإ نوأجلي الو هاوسب اورصنتسي الو «هريغب

 ال فيكف «مه هتیهإو هكلمو هتيبوبرب ًاعيمج مهرومأ يلوتمو مهيلوو مهرصانو

 نآرقلا ةقيرط هذهو .ههلإو هكلمو هبر ىلإ هب هودع لوزنو لزاونلا دنع دبعلا ئجتلي

 «ميقلا نبا مالك ىنعم اذهو «ةيهلإلا ديحوت ىلع ديحوتلا اذهب مهرارقإب مهيلع جتحي

 الف هب ذاعتساو هللا رمأ لثتماو .هلإلاو كلملاو برلا :تافصلا هذ دبعلا ققحت اذإف

 نإف «ةيهلإلا ديحوت قئاقح نم وه لب «تادابعلا لجأ نم ٌةدابع هذه نأ بير

 ًادباع نوكي هريغل ىلصو هلل ىلص نم نأ امك «ريغلا كلذل دباع هنإف هريغب ذاعتسا

 هيلع ردقي ام هنم بلطي قولخملا نأ الإ ؛قرف الو «ةذاعتسالا كلذك هللا ريغل

 «ءاعدلاك «هللاب الإ هيف ذاعتسي الف هللا الإ هيلع ردقي ال ام فالخب «هیف هب ذاعتسيو

 ."”هعاونأ نم ةذاعتسالا نإف
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 ًارمأ نوكيو هلل نوكي عونو «جحلاو مايصلاو ةالصلاك هلل الإ نوكي ال عون :ناعون تادابعلا )١(

 نم ناك نإف .ةذاعتسالاو ةثاغتسالاو ةناعتسالاو ءاعدلاك ءرضاح ىح نم ناك اذإ ًازئاج ًايداع

 .ًاكرش ناك تيم بئاغ نم وأ «رداق ريغ يح



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل ل ا-1ا-بسا)

 ق وم دد ر کک م ر یک . ir يل عر

 مرور 7 سا مم ی ا ِ .٠ آس لاجر ناک تاو :لاعت هللا لوقو

 3 مهودازف نجلا نم لاج نوذوعب ین

 :يأ ءًاقهر مهب مهتذاعتساب نجلا وداز سنإلا نأ لوق ىلع ملعأ هللاو ىنعملا

 لوعفملا ريمضو سنإلا نم نيذئاعلل اذه ىلع لعافلا ريمضف ءارشو انايغطو اإ
 ًاقهر سنإلل مهتدايزو «سكعلاب يناثلا لوقلا ىلعو «نجلا نم مهب ذاعتسملل

 يف رفق داو يف ىسمأ اذإ ناك برعلا نم لجرلا نأ كلذو ؛مهلالضإو مهئاوغإب

 «هموق ءاهفس نم يداولا اذه ديسب ذوعأ :لاق هسفن ىلع فاخو '”هرياسم ضعب

 اذه ميظعب ذوعن :ًايداو اوطبه اذإ نولوقي اوناك :دهاجم لاق .مهريبكو نجلا ديري

 «رذنملا نباو ديمح نب دبع هاور .ًانايغط رافكلا اوداز :لاق .ًاقهر مهودازف «يداولا

 هللا نأ ةحرتلا ىلع ةيآلاب لالدتسالا هجوو «ةروهشم فلسلا نع كلذب راثآلاو

 ءايشأ اوركذ «هب اونمآو ب لوسرلا نيد مهل نيبت امل مهنأ نجلا ينمؤم نع ىكح

 .هللا ريغب ةذاعتسالا اهتلمج نم ةيلهاجلا يف اهنودقتعي اوناك كرشلا نم

 يتلا ىقرلا نع اوهن اذهلو «هللا ريغب ةذاعتسالا زوجت ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 :يفنحلا يراقلا يلع الم لاق .كلذ نم ءيش اهيف نوكي نأ ةيشخ ءاهانعم فرعي ال

 نم لاج َناكهَتأَوأم :لاقف كلذ ىلع نيرفاكلا هللا مذ دقف «نجلاب ةذاعتسالا زوجت الو

 :ىلاعت لاقو :لاق نأ ىلإ .(5 :نجلا» 4 اقَهَر مودا نحل نم لار ودوم ضل

 ل مدس ع قر € اع 2 2ک . ےس 2 لاس سس ےس ت و 3 خاص ر یر

 ءاضق يف ينحل اب يسنإلا عاتمتساف ةيآلا ۸ :ماعنألا) 4 رضع ات 0 َهَسْمَتْسأ اَنيَر
 يسولاب ينجلا عاتمتس او «تاييغملا نم ءىشب هرابخإ وأ .هرماوأ لاثتماو هجئاوح

 .ريسي راس نم هنأل هرياسم (۱)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هب لصحي ءىشلا نوک نأ هيفو هل هعوضخو هتثاغتساو «هب هتذاعتساو هايإ هميظعت

 هركذ .كرشلا نم سيل هنأ ىلع لدي ال عفن بلج وأ رش فك نم ةيويند هعفنم
 0 لا
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 .هريغ كلذكو ةعفنم ايرلا يف لصحي دقف ةعفنل سيل ءةعيرشلا نازيملا نأ وهو ةدعاق هذهو )١(



EESديمحلا زيزعلا ريسيت  
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 ءىش 5 5 کک ام رش د نم تاقا هللا تملك دوُعَأ :َلاَقَك الزم

 .مِلسُم اور «ّكِلَد ِهِلِرْنَم ْنِم َلَحْرَي ىَنَح

 «كيرش مأ اه لاقي ءةيمّلسلا ةيمأ نبا يأ :(ميكح تنب ةلوخ نعو» :هلوق

 نب نامثع تحت لبق تناكو «'' !ةيهاولا يه اهنإ لاقيو ءريغصتلاب ةليوخ :اه لاقيو

 .ةلضاف ةحلاص تناكو ربلادبع نبا لاق .نوعظم

 نأ مالسإلا لهأل هللا هعرش ام اذه :«تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ» :هلوق

 هللا عرشف «نجلاب ةذاعتسالا نم ةيلهاحلا لهآ هلعفي اع الدب هب اوذيعتسي

 .هتافصب وأ هب اوذيعتسي نأ نيملسملل

 الو صقن اهقحلي ال يتاللا تالماكلا هانعم لبق :'" ”«مهفملا» يف :يبطرقلا لاق

 يه انه تاللكلا ليقو «ةيفاكلا ةيفاشلا هانعم :ليقو «رشبلا مالك قحلي امك «بيع

 ىلع رمألا اذهو ٤< :تلصف) 4 باك اشو ىّدُه# هنأب هنع ربخأ هللا نإف نآرقلا

 ىلاعت هللا تافصب ةذاعتسا كلذ ناك الو .ىذألا هب عفدي ام ىلإ داشرإلا ةهج

 ذّوعتملا قحف اذه ىلعو هيف بغرملا هيلإ بودنملا باب نم كلذ ناك ءهيلإ ءاجتلالاو

 هيلع كلذ يف لكوتيو «هيلإ هئاجتلا يف هللا قَّدْضَي نأ هتافصو هئامسأبو ىلاعت هللاب

 .هبنذ ةرفغمو «هبلط ىهتنم ىلإ لصو كلذ لعف ىتمف «هبلق يف كلذ رضحيو
 اولدتساو ءزوجت ال قولخملاب ةذاعتسالا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو :هريغ لاقو

 ىلع هب اودرو «ةقولخم ريغ هللا تاملك نأ ىلع ليلد هيف :اولاقو «ةلوخ ثيدحب

 األ ةمومضملا ء ءاهلل ًاعابتا ءارلل مضلا زوجيو حتفي موزجملا فعلا نأل ءارلا حتفب هب :هّرضي مل (۱)

 .مضلا ىلع ةينبم

 .ِلَك يبنلل اهسفن تبهو يتلا يأ (۲)

 .عوبطم وهو «ملسم حيحصلا حرش (۳)



 DD ديمحلا زيزعلاريسيت

 ) ةقولحم هللا تاملك تناك ولف :اولاقو ءنآرقلا قلخب محلوق يف ةلزتعملاو ةيمهجلا

 .كرش قولخملاب ةذاعتسالا نآل ؛اهب ةذاعتسالاب كي يبنلا رمأي

 ةذاعتسالا زوجي ال هنأ ىلع هريغو دمحأك ةمئألا صن دقو :مالسإلا خيش لاقو

 نع تبث هنأل اولاق .قولخم ريغ هللا مالك هنأ ىلع هب اولدتسا امم اذهو «قولخمب

 ميزاعتلا نع ءاملعلا ىهبن اذهو ؟كلذب رمأو هللا تالكب ذاعتسا هنأ ءاي يبنلا

 .كرش اهيف نوكي نأ ةيشخ اهانعم فرعي ال يتلا ذيواعتلاو

 «بحي اهب هيلإ برقتو «هب ثاغتساو هاعدو ناطيشلل حبذ نمو :ميقلا نبا لاقو

 مادختسا وه قدصو «''"امادختسا هيمسيو «ةدابع كلذ مسي مل نإو «هدبع دقف

 نكل ناطيشلا همدخي كلذبو «هيدباعو ناطيشلا مدخ نم ريصيف هل ناطيشلا

 لعفي اك هدبعيو هل عضخي ال ناطيشلا نإف «ةدابع ةمدخ تسيل هل ناطيشلا ةمدخ

 .هب وه

 هب ماق قولخم يأ يف رش لك نم يأ .(۲ :قلفلا» 405) َقلَحاَم رس ني # :هلوق

 وأ ًاحير وأ «ةباد وأ ةماه وأ ًاينج وأ ناك ًايسنإ ؛هريغ نم وأ «ناويح نم رشلا نم

 ةلوصوم انه اه «امو» ''"ةرخآلاو ايندلا يف ءالبلا عاونأ نم ناك عون يأ «ةقعاص

 ىنعملاو يفصولا يدييقتلا دارملا لب «يقالطإلا مومعلا اهب دارملا سيلو ءالإ تسيل

 ةكئالملاو ةنجلا نإف «ىلاعت هللا هقلخ ام لك رش نم ال ءرش هيف قولخم لك رش نم

 .ميقلا نبا مالك ىنعم اذه «رش مهيف سيل ءايبنآلاو

 .هيلإ يضفي ام ىلعو ملألا ىلع نيئيش ىلع لاقي رشلاو :لاق

 الب يبنلا لاق كلذلو ءظافلألل ال يناعملل ءامسألاو ماكحألا يف ةربعلا نأل ًامادختسا هتيمستو )١(

 يذلاو متلق» :لاق «طاونأ تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا ةردسب اورم امل اولاق نيذلا ةباحصلل

 .(4 هلا مه اگ اھ اتل لعبا :ىسومل ليئارسإ ونب تلاق اک هديب يسفن

 .اهلئاسوو ةرخآلا رورشو اهلئاسوو ءايندلا رورش عاونأ ةعبرأ يهو (۲)



O0ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ربخ اذه : يبطرقلا لاق :(كلذ هلزنم نم لحري ىتح ءيش هرضي مل» :هلوق

 ربخلا اذه تعمس ذنم ينإف «'''ةبرجتو ًاليلد هقدص انملع قداص لوقو «حيحص

 اليل "'ةيدهملاب برقع ينتغدلف «هتكرت نأ ىلإ ءيش ينرضي ملف هيلع تلمع
 .تاملكلا كلتب ذوعتأ نأ تيسن دق يب اذإف يسفن يف تركفتف

 .هراصتخا عم ءاعدلا اذه ةليضف هيف :فنصملا لاق
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 .«مهْفُخا» ب ىمسملا ««ملسم ىلع هحرش# يف سابعلا وبأ وه )١(

 .عئاش أطخ

 .سلدنألا ىرق نم ةيرق (۳)



 باب

 هريغ وعديوأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم

 : يبل
 ةدشلا ةلازإ وهو ثوغلا بلط يه :ةثاغتسالا :مالسإلا خيش لاق

 نيب قرفلا :هريغ لاقو .نوعلا بلط ةناعتسالاو ءرصنلا بلط راصنتسالاك

 :ىلاعت لاق امك ءبوركملا نم الإ نوكت ال ةثاغتسالا نأ :ءاعدلاو ةثاغتسالا
7 

 هلم رس

 نوش یت ذم :لاقو ٠١(« :صصقلا) 4 وردم نم ىلا لم عیش نم ىلا تسال

 نم نوكي هنأل ةثاغتسالا نم معأ ءاعدلاو .4 :لافنالا» 4 م َباَجبَتْس َباَسَسُسَأ ف کیر

 ىلع ماعلا فطع نم ةثاغتسالا ىلع ءاعدلا فطع اذه ىلعف «هريغو و بوركملا

 يه ةثاغتسالا نوكت اذه ىلعف «ةناعإلا ةثاغإلا :تاداعسلا وبأ لاقو .صاخلا

 ةثاغتسالا ظفل نأ الإ «هتنعأ دقف هتثغأف كثاغتسا نم نأ بير الو .ةناعتسالا

 .ةناعتسالا فالخب «ةدشلا ةلاح يف نوعلا بلطب صوصخ

 هيلع ردقي ال ايف ةلأسملا ءاعد وه انه ءاعدلاب دارملا :(هريغ وعدي وأ» :هلوقو

 .تايآلا نم فنصملا هركذيس امل كرش كلذ نإف «'"”ىلاعت هللا الإ

 مهنم دحاو ريغ هققح اك ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد :ناعون ءاعدلا نأ ملعاو

 داريو «ةرات اذهو «ةرات اذه نآرقلا يف هب داريو ءامهريغو ميقلا نباو مالسإلا خيش

 بلج نم يعادلا عفني ام بلط وه ةلأسملا ءاعدف .نامزالتم امهو ءامهعومجم هب

 هللا ركنأ اذهلو ءرضلاو عفنلل ًاكلام نوكي نأ دب ال دوبعملاف ءرض فشك وأ عفن

 .ةثاغتسا هءاعد نإف اعدف لتقلل مّذَق نمو ءادعألا هب طاحأ يذلاك )١(

 ًالهأ اوسيلف راجحألاو راجشألاو تاومألا امأ .تاومألاك كلذ نيح هنم بلطي نم يأ (0)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت 0

 توُدُبتنَأ لف # :هلوقك ًاعفن الو ًارض كلمي ال ام هنود نم دبع نم ىلع ىلاعت

 :ةدئاملا) 4Y ميلعْلا ٌعيِمّسلا وه هاو امنت الو ارم مک كل اک ام ولأ تود نم

 .A 2l ىورو و ور
 ترولوقتو ٌمهعفس الو مهري ال اما بود نم توُدْهتيو إف :هلوقو 0١

 دب ال دوبعملا نأ نيبي نآرقلا يف ريثك كلذو ۸ :سنوبلا € و لآ َدِنِعاَتْوْعَفُس ي لوده

 ىعديو ةلأسملا ءاعد رضلاو عفنلل ىعدُي وهف ءرضلاو عفنلل ًاكلام ""نوكي نأو

 مزلتسم ةدابع ءاعد لكف .نامزالتم نيعونلا نأ ملعف ةدابعلا ءاعد ًءاجرو ًافوخ

 عفدني قيقحتلا اذهبو ."'ةدابعلا ءاعدل نمضتم ةلأسم ءاعد لكو «ةلأسملا ءاعدل

 رمألا نم نآرقلا يف هللا ركذ اب مهيلع جتحا اذإ روبقلا دابع هلوقي ام كنع

 َّنَأَو # :ىلاعت هلوق لثم يف نولوقيف ةدابعلا هب دارملا :اولاق .هل ءاعدلا صالخإب

 لاقيف ءًادحأ هللا عم اودبعت ال يأ ٠۸. :نجلا) هه اد هنأ عم وعدم اف هل دسم

 ءاعد نأل «ةدابعلا يف ةلأسملا ءاعد لخدي نأ يفني الف ةدابعلا ءاعد هب ديرأ نإو :ممل

 ملو اذه «ةدابعلا ءاعدل نمضتم ةلأسملا ءاعد نأ |ك «ةلأسملا ءاعدل مزلتسم ةدابعلا

 ةدابعلا ءاعد اهيف ركذ يتلا تايآلا الإ نآرقلا نم هصوصخب ةلأسملا ءاعد يف دري
 م دي سر و

 عرضت 20 دو اوعدا# :ىلاعت هللا لاق .عضوم ريغ يف نآرقلا يف هللا هركذ دقو فيكف

 2 ر يع حدس

 افوُح هو داو ا“ :ىلاعت لاقو o0)» :فارعألا) 0 ہا ردعمل بسال نإ فَ

 ر

 نأ اوك أ ةَ العقال تیا 8 :ىلاعت لاقو 001 :فارعألا) كَم

 نم ريثك دنع كلذ عاش دقو ءانه اه ىنعم ال هنإف واو نودب ؛نوكي نأ دب ال :لاقي نأ باوصلا (۱)

 يأ ردصمب اهلعف عم كبست نأ نأل ىنعم ال أطخ واولاف «تلق نأو قبس :نولوقي باتكلا

 .واولل ىنعم الف ءاذك يلوق قبس
 .انمض ذئاع لئاسلاو «باوثلا بلطي هنأل ىنعملا يف لئاس دباعلاو (؟)

 .هاعدو هلأس نمل دباع لئاسلا نأل (۳)



 لاقو «(15 :نارمع لآ) 4 ا ( لإ < تبرُوألأ فمي سَو هيو دلاورفغتسا ها اورکد

 کتا نإ کیر الف و :ىلاعت لاقو ٣۲(. :ءاسنلا) © ءور صف نم لآ اولکس و :ىلاعت

 فش نوع ُهايِإَلَب 50 َنيِقدَص مكن إد وعدل ری َرْيَغَأ ُةَعاّسلا كتا وأول ُباَذَع

 .(4-41 :ماعنألا) ۵(4 َنوُِرَصْماَم وسندو اس نإ هل وعدنا

 ٍطِسم لإ ءىس مهل ب هوبحتس ال وزود نم َنوعَدي يذلا يل وعد 2 :ىلاعت لاقو

 لاقو ١4(« :دعرلا) as و الإ تفك عد امو وولي وه امو هَ مل داملا لإ ویک

 لاقو «(۳۹ :ميهاربإ) 0 ا 2 موال هيلع يابا نع ىلاعت
 مر ےس اص و < ع ال 71

 :ىلاعت لاق (48-44 :ميرم) " 8 شا مو ا ع امل 6 قش یر
52 

 ميري کن قط ادل كد نصل شک ادل( ورت د رل مم ادر
Of 202هل رنز نت رشک نذل وعدا لق © :ىلاعت لاقو ٥۳-٥٤(« :لحنلا)  

 مکس ادو :ىلاعت لاقو .0: ارل 5(4) اليوم الو مکن رص 5-70

 4159 ونک 16 غرقان لغات رس راو رشا
 اسلا ل اومد ام ای نمل وعدا وأ هلآ 0 :ىلاعت لاقو 607 :ءارسإلا

 ساس ا

 َّنَمَو نإ بر : -مالسلا هيلع- ايركز نع ىلاعت لاقو ۰ :ءارسإلا) 4 سلا

 ٤« :ميرم) 4 اًقَش بر كياعدي نڪ ْمَلَو ایس زك اوا ناو ی

 :ىلاعت لاقو «(54 :صصقلا) اوبیجَسسَراف رهوعدف کارش اوغذا لیقو إل :یلاعت لاقو
 درشي مهاد رجلا ىلإ مهل امل نيل هل نيل ها وعد كفل يف بڪر ا 9١
 نيب قرفلا يف ًاناهربو ةجحو ةاجن تايآلا هذ ىفكف ٠١(. :توبكنعلا) 400

 .ًاصوصخ ةلأسملا هذه يفو ًامومع كرشلاو ديحوتلا



 صيمحلا زيزعلا ريسيت ©

 سَم ادو :ىلاعت لاقو «(۱۷ :توبكتعلا) ١ راو ا دنع اوغناف# :ىلاعت لاقو

 ُلَبَق نم هل اوعد ناک ام یس ُْنَص مَع لوح اد مت لإ ام یر اعد رص نضال

 :رمزلا) ۵ راتلا ينكضأ نبي رنگی “مکلف وليس نع للا ادن أ ل عو

 نإ | 9 رمق نم تي ل ام هنود نم کبود ياو :ىلاعت لاقو ۸

 کم ةا نيو كل افاكتنا ام اخي وکو کنڈ اشنا فش
 نال تجسس أ وعدا میر لاو :ىلاعت لاقو «(17-14 رد کرو 3

 ريغو ٠١(. :رفاغ) 0 تدرخاد هج َنولْحْدَيَس قدابع نع توري بدلا

 .تايآلا نم كلذ

 كرابت هبر نع هاور اهيف ايب هلوق اهنم صحي ال ام ايب يبنلا نع ثيداحألا يفو

 اي «مكعمطأ ينومعطتساف هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك «يدابع اي» :لاق هنأ ىلاعتو

 نم الإ لاض مكلك يدابع اي مكّسكأ ينوسكتساف هتوسك نم الإ راع مكلك يدابع

 رفغأ انأو «راهنلاو ليللاب نوؤطخت مكنإ يدابع اي «مكدهأ ينودهتساف هتيده

 انبر لزني» ايب هلوقو [ملسم هاور] ''"(مكل رفغأ ينورفغتساف ًاعيمج بونذلا
 نم :لوقي مث .رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت

 يراخبلا هاور] «هل رفغأف ينرفغتسي نم ؟هيطعأف ينلأسي نم ؟هل بجتسأف ينوعدي

 نباو يذمرتلاو دمحأ هاور «ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ ءيش سيل» :هلوقو ء[ملسمو

 هاور (هيلع بضغي هللا عدي مل نم» :هلوقو .هححصو مكاحلاو نابح نباو «هجام

 «لأسي نأ بحي هللا نإف هلضف نم هللا ولس» :هلوقو «مكاحلاو ةبيش يبأ نباو دمحأ

 تاوامسلا رونو «نيدلا داعو «نمؤملا حالس ءاعدلا» :هلوقو «يذمرتلا هاور

 :هلوقك ءاعدلاب رمألا ديفت ىهو هناحبس هيلإ ةعارضلاو هللا ىلإ ءوجللا ديفت لمجلا هذه )١(

 نتج َبِحّتْسَُأ رعد



 )ص لل ديمحلا زيزعااريسيت

 دمحأ هاور «ةدابعلا وه ءاعدلا» :هلوقو .هححصو مكاحلا هاور «ضرألاو

 لكس امل هلوقو .'''”يذمرتلا هاور «ةدابعلا خم ءاعدلا» :رخآ ثيدح يفو يذمرتلاو

 :هلوقو «(بدآلا» يف يراخبلا هاور «هسفنل ءرملا ءاعد» :لاق ؟لضفأ ةدابعلا يأ

 اي ءاعدلاب مكيلعف لزني مل اممو لزن امم عفني ءاعدلا نكلو ءردق نم رذح عفني نل»

 نإ هنإف «عطقنا اذإ "'عْسَّشلا ىتح ءيش لك هللا اولس» :هلوقو «دمحأ هاور «هللا دابع

 هتجاح هبر مكدحأ لأسيلا :هلوقو ,حيحص دانسإب ىلعي وبأ هاور «رسيتي مل هرسبي مل
 دانسإب رازبلا هاور «حلملا هلأسي ىتحو عطقنا اذإ هلعن عْسِش هلأسي ىتح اهلك

 ص
 مه نكلو «ةباجإلا مه لمحأ ال ينإ» :-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع لاقو

 سابع نبا لاقو «"”«هعم ةباجإلا نأ تملع ءاعدلا تمحهلأ اذإف «ءاعدلا

 ٌبِحتْسَأ فوُعَدَأ مڪر لاقو :ًارقو «ءاعدلا ةدابعلا لضفأ» :-|مهنع هللا يضر-

 عاج ام تركذت :فّرطم لاقو .هححصو «مكاحلاو رذنملا نبا هاور 06 :رفاغ) يك

 ردقت ال تنأ اذإو «ىلاعت هللا دي يف وه اذإو «مايصلاو ةالصلا «ريثك ريخلا اذإف ؟ريخلا

 ال كلذ يف راثآلاو ثيداحألاو .دمحأ هاور .كيطعيف هلأست نأ الإ هللا دي يف ام ىلع

 وه لب «تادابعلا لجأ نم ةدابع ءاعدلا نأ اذ تبثف «ىلاعت هللا الإ اهب طيحي

 كرش ضرألا يف سيلف ًاكرش هيف كارشإلا نكي مل نإف ؛مدقت اك هللا ىلع اهمركأ

 يف كارشإلا نم ًاكرش نوكي نأ ىلوأ ءاعدلا يف كرشلاف كرش ضرألا يف ناك نإو

 ثعب نيذلا نيكرشملا كرش ربكأ وه ءاعدلا يف كارشإلا لب «ةدابعلا عاونأ نم هريغ

 مهيلإ نوبرقتيو «ةكئالملاو نيحلاصلاو ءايبنألا نوعدي مهناف ةي هللا لوسر مهيلإ

 .فيعض هدنسو )١(

 .نيسلا نوكسو ةددشملا نيشلا رسكب ()

 .-هنع هللا يضر- ههقف نم اذهو (۳)



 ءاج ىتح «نوكرشي ام نوسنيو هلل دئادشلا يف نوصلخي اذهلو «هللا دنع محل اوعفشيل

 هللا اي هللا اي :نولوقيو رحبلا يف مهمانصأ نوقلي رحبلا يف دئادشلا مهتءاج اذإ مهمأ

 بيم نما # :ىلاعت لاقو ءرطضملا بيجت الو رضلا فشكت ال مهتهلا نأ مهملعل

 ام دايت هلأ ممهو ضرذلا كسل معمو وسلا ُفْنكَيَوهَعداآَِإَّرطْضُمْل

 مهتهآ نأو «هدحو هلل كلذ نأ نوملعي اوناك مهف .(37 :لمنلا) 4 تروركر

 هلإلا وه هنأ كلذب مهيلع ىلاعتو هناحبس جتحا اذهو «كلذ نم ءيش اهدنع سيل

 هللا أوَعَد يملا يف وبكر ااف ۾ :ىلاعت لاقو .هاوس ام ةيهلإ «نالطب ىلعو «قحلا
 ريب سرب سلا يل < م ل رع

 لاح هذهف .(10 :توبكنعلا) ا ندرس مهاد ربل لإ مه امله نيل هل نوصل
 نيك رشملا نيبو مهنيب اذ مك «هللا الإ هلإ الف مويلا روبقلا دابع امأو .نيلوألا نيكرشملا

 ًارحبو ارب دئادشلا مهتباصأ اذإ مهنإف ؛كرشلا يف ميظعلا توافتلا نم نيلوألا

 ههلِإ ركذ ذختا دق مهرثكأو «هللا نود نم اهنوعدي يتلا مهناثوأو مهتهآل اوصلخأ

 اي اذهو يلع اي لوقي اذه .رثع نإو دعق نإو ماق نإ َةاريجّمو «هنديد هخيشو

 وعدي اذهو « '”يودبلا وعدي اذهو «"”ناولع نبا اي لوقي اذهو «”رداقلادبع

 ءاضق مهنولأسيو موعدي سانأ بلاغلا يف دلب لك يفف ةلمجلابو *”سورديعلا

 حيجرتو «بونذلا ةرفغم مهولأس نأ رمألا غلب لب «تابركلا جيرفتو «تاجاحلا

 كلذ ريغو «لاؤسلاو توملا دنع تيبثتلاو «رانلا نم ةاجنلاو ةنحلا لوخدو نازيملا

 نوعّدي سانأ نم كلذ نولأسي دقو «هللا نم الإ بلطت ال يتلا بلاطملا عاونأ نم

 .قرطلا يف )١(

 .ةلماكلا ةريصبلا هدنع سيلو تارثع هل قارعلا يف يناليحلا رداقلادبع (؟)

 .يبونجلا نميلا يف ندع يف (6)
 .دجسملا يف لاب هنأ الإ فرعي ال رصم يف (4)

 .سوفنلا يبحم اي سورديع اي نولوقي ؛يلامشلا نميلا يف (0)



 يه يتلا رضلاو عفنلا عاونأ نم اهريغو رومألا هذم مهسفنأ نوبصنيو «ةيالولا

 مهنأ اهنم ."”بئاجع كلذ يف بيذاكألا نم مهل نوقفليو «''”ةيهلإلا صاوخ

 لوقيف «باذعلاو رانلا نم مهامحب ذالو مهيلإ ًاجتلا نم نوصل مهنأ نوعدي
 ءاذه وحن وأ اهلخدي هوعديو هيجتري نمم ًادحأ عدي الف رانلا دنع فقي هنإ :مهدحأ

 همك هيلع ىح سهم :نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا لص نيلسرملا ديسل ىلاعت لاق دقو
 ىلع ردقي ال ةي يبنلا ناك اذإف .05 :رمرل» © الأ يف نم دق تاق ٍباَدَعْل

 ؟كلذ لعفي وه هنأ هسفن يعدي نمب فيك لب «هريغب فيكف «رانلا نم دحأ صيلخت

 اعد وأ «هثاغأف نالفب ثاغتسا سانلا ضعب نأ يف تاياكح قفلي مهرثكأ نآ اهنمو

 سنج نم ريثك ءيش روبقلا دابع دنعو «هنع جّرفف ةبرك يف وأ ءهباجأف ينالفلا يلولا
 نايبصلا بعل مهب اوبعلو «نيطايشلا مهيلع تلوتسا نيذلا مانصألا دابع دنع ام

 اوزواج نيذلا ايب نيلسرملا ديسل نيحداملا راعشأ يف كلذ نم ءيش دجويو «ةركلاب

 نبا ىراصنلا ترطأ اك هتارطإو هيف ولغلا نم هيب يف هوصعو ايب هحدم يف دحلا
 عم «دئازلا ولغلاو دئاصقلاو راعشألاب هحدم وه ةي هنم مهظح راصو «ميرم

 هيلع هللا تاولص هل قلخلا ىصعأ نم عونلا اذه دجتف ؛هيهنو هرمأ يف هل مهنايصع

 ىلع نورصتقي ال روبقلا دابع نإف ؛هريغ حدم يف ريثك كلذ نم عقيو .همالسو

 هحدم يف اوغلاب كلذ هيف اونظ نم لك لب «عفنلاو رضلا هيف نودقتعي نم ضعب

 لجر مهءاج اذإ مهنإ ىتح «ةيدوبعلا صلاخ هل اوفرصو ةيبوبرلا ةلزنم هولزنأو

 ىلإ اورداب «حلاص لجر ينالفلا لحملا يف نفد هنأ اهنومضم ايؤر ىر هنأ ىعداو

 «تادابعلا نم عاونأب اهودبعو «فراخزلا عاونأب اهوفرخزو ةبق هيلع اونبو لحملا

 ريثكف هرصح نكمي ال اهدنعو اهعم مهلاعفأف «ةمهوتملا وأ ةفورعملا روبقلا امأو

 .مهتدابع ىلإ نوعدي ءةيالولل مهسفنأ نوبصني ١١(



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 اذإف «""راوكألا نع اولزنف سوؤرلا اوفشك اهنودصقي يتلا بابقلا اوأر اذإ مهنم

 اوقلحو «نيتعكر اهدنع اولصو ءاهب اوحسمتو ءاهناكرأ اوملتساو اهب اوفاط اهوتأ

 وه اذهو «مهبلاطم نيلئاس نيعرضتم نيللذتم نيكاب اوفقوو سوؤرلا اهدنع

 ًايظعت بارتلا يف مههوجو نورّمعيو اهوأر اذإ اه نودجسي مهنم ريثكو «"'جحلا

 «كلذ ريغ وأ ضيرم ءافش يف ةجاح مهنم ناسنإل ناك نإف ءاهيف نمل ًاعوضخو ءاهل

 يني ال ديعب ناكم نم ًادصاق كتئج نالف يديس اي ءربقلا بحاص ىدان

 دارج وأ ودع مهمهد وأ دلولا نع ةأرملا ترقَع وأ رطملا "'طحَق اذإ كلذكو

 «نوديري امم ءيش لوصحب رودقملا ىرج نإف هدنع اوكبو ريقلا بحاص ىلإ اوعزف

 كلذ نم ءيش رسيتي مل نإف «ربقلا بحاص ىلإ كلذ اوبسنو اوحرفو اورشبتسا
 ءمهلاعأ ضعبل طخاس وأ ءرخآ ناكم يف بئاغ امإ هنأب ربقلا بحاص نع اورذتعا

 نمو «تافارخلا هذه وحنو هرذن هوطعي مل مهنأ وأ ءفيعض يلولا يف مهداقتعا نأ وأ

 :يريصوبلا لوق ءاي نيلسرملا ديسل نيحداملا راعشأ ضعب

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هبذولأ نم يلام قلخلا مركأ اي

 مقتنم مساب ىلحت ميركلا اذإ يب كهاج هللا '”لوسر قيضي نلو

 ممذلاب قلخلا ىفوأ وهو ًادمحم يتيمستبه نم ةَّمذيلنإف

 مدقلاةلزاي ل قفالإو ًالضف يديب ًاذخآ يداعم ين نكي مل نإ

 .كرشلا نم تايبألا هذه يف ام لمأتف

 سيلو لَم يبنلا الإ «ثداوحلا هب تّلح اذإ ًاذالم هل نوكي نأ ىفن هنأ :اهنم

 .لبإلا ىلع يتلا )١(

 .روبقلا يأ ,دهاشملا جح ىمسيو (۲)

 .ءاحلا رسكبو فاقلا حتفب (۳)

 .نيميملا حتفب )٤(

 .هللا لوسر اي يأ ()



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .وه الإ ذالم دابعلل سيل يذلا وهف هل كيرش ال هدحو هلل الإ كلذ

 هذه هنم لأسو «هيلإ رارطضالاو ةقافلا راهظإو عرضتلاب هادانو هاعد هنأ :يناثلا

 .ةيهإلا يف كرشلا وه كلذو هللا نم الإ بلطت ال يتلا بلاطملا

 :هلوق يف هل عفشي نأ هنم هلاؤس :ثلاثلا

 .تيبلا ...هللا لوسر قيضي نلو

 هللا دنع ةعافشلاو هاجلا وهو «هودبع نمم نوكرشملا هدارأ يذلا وه اذهو

 اهبلطل ىنعم الف هللا نذإ دعب الإ نوكت ال ةعافشلا نإف ًاضيأو كرشلا وه كلذو

 ًءادتبا عفشي عفاشلا نأ ال عفشي نأ عفاشلل نذأي يذلا وه ىلاعت هللا نإف «هريغ نم

 سيلف ةَ هلوسر ىلعو هللا ىلع بذك .هرخآ ىلإ ...ةمذ يل نإف :هلوق :عبارلا

 .كرشلا عم مسالا يف كارشإلا درجمب ال ءةعاطلاب الإ ةمذ دمحم همسا نم نيبو هنيب

 .تيبلا ...يداعم يف نكي مل نإ :هلوق :سماخلا

 بلط مث .ههاج هب قيضي ال نأ ًالوأ بلط هنإف ءرهاظ كرشو ميظع ضقانت
 .هكاله ايف الإو اتاسحإو ًالضف هديب ذخأي نأ انه

 نإف كيلع لضفتي نأ هنم تبلط مث ةعافشلا ًالوأ هنم تبلط فيك :لاقيف

 هوجرتو يو يبنلا وعدت فيكف «هللا نذإ دعب الإ نوكت ال ةعافشلا نإ :لوقت تنك

 تاوامسلا كلم هل يذلا ًاعيمج ةعافشلا هل ْنَم اهتلأس الهف ؟ةعافشلا هلأستو

 بلط كيلع لطبي اذهف «هنذإ دعب نم الإ ةعافشلا نوكت ال يذلا ضرألاو

 .هللا ريغ نم ةعافشلا

 .هللا نذإب هتعافشو ههاج الإ ديرأ ام :تلق نإو

 داضم اذهف «نيدلا موي يف كديب ذخأيو كيلع لضفتي نأ هتلأس فيكف :ليق

 نمسا م ا يول موب ام کدرذآ ام م نيل موا كل ردو :ىلاعت هللا لوقل

 بلق يف عمتجي فيكف .(17-019 :راطفنالا) ل وب نیمو رمال انس سيل يس



 ذيمحلا زيزعلا ريسيت — ب9

 ههاجب يلع لضفتيو «يديب ذخأي نأ هتلأس :تلق نإو ءاذهو اذهب ناهيإلا دبع

 .هتعامشو

 ."كرشلا ضع وه كلذو هللا ريغ نم ةعافشلا بلط ىلإ رمألا داع :ليق

 داتعالاو -سدقتو ىلاعت- قلاخلا نم يربتلا نم تايبألا هذه يف :سداسلا

 هلوق نم اذه نيأف «نمؤم ىلع ىفخي ال ام .ةرخآلاو ايندلا ثداوح يف قولخملا ىلع

 لف اولو نو #9 :ىلاعت هلوقو ««0 :ةحتافلا» © تنسَ كيو ةن ك :ىلاعت

 :ةبوتلا» © ويظل شرعا بَ وهو ڪر وک وه لک کک هم ےوسَح
 و کا ر ےس رو ےس ےس 4 ےس ر ےس

 بودي دب يفڪو وِدْمَحي حسو توم د ال یا سلا لع نڪو :هلوقو ۹

 د کو دحأ هَ ن نریم نک ین لف :ىلاعت هلوقو «(0 :ناقرفلا) )اريج ورابع
 mT دسرو آمال ل( لادم ونود نم

 مومع يف لخدي مل نإ هنأ ربخأ نإ «هيلع لضفتي نأ هلأسي مل وه :ليق نإف
 .هكاله ايف هتعافش

 ال هنأ ربخأو ةرم لوأ هاعد اك «هنم لضفلا بلطو «هلاؤس كلذب دارملا :ليق

 ءاعدلاو طرشلا ةغيصب هنم ناسحإلاو لضفلا لاؤسب حرص مث «هاوس هل ذالم

 هيلع- حون لاق امك ءطرشلا ةغيصب نوكي بلطلا ةغيصب نوكي اك لاؤسلاو

 .(10 :دوه) 0 َنيِرسَخْلاَني گی محو يل روال و :- مالسلا

 :هلوق يعربلا رعش نمو
 دبك يف قاوشألا نم كيلإ ىحضأ نم ةوبنلا سمش اي ٌلماعُت اذام

 يف يلا نم اهبلط امأ «مهوحنو تاومألا نم ةعافشلا بلط هللا همحر هدارم :انخيش ءالمإ )١(

 بلطي اكو «مه عفشي نأ ةا هنم نوبلطي -مهنع هللا يضر- ةباحصلا ناك امك سأب الف ايندلا
 .ةعافشلاب هل نذأي ىتح هللا يدي نيب ًادجاس ٌرخيف ةمايقلا موي كلذ فقوملا لهأ هيف



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هل خيرص ال عيرص بانج عنماف
 رظتنم رصلا هاو كّدو فيلح

 لمعالو يتألزو يبنذ ريسأ

 :لاق نأ ىلإ هكرش يف ىرجو

 نمدمحن اي يبرك ةدقُع لحو

 يندهشت توملا تاركس يف كوجرأ

 هب سينأ ال احجي رض تزن نإو
 نمو ميحرلادبع اهفلؤم محراو

 هبناج محاو هبجأف اعد نإو

 :ىرخأ نم هلوقو

 ايلضفلا اذاي هللا لوسر اي

 يجتلملا ميحرلادبع ىلع دع
 يديس اي يترثع ينلقأو

 :هلوقو

 يلمأ اي هللا لوسر اي يديس اي

 للز نم تمدق ام كهاجب ينبه

 ينرواسي ام فشكاو يئاعد عمساو

 هفطاوع ىجرُت نم برقأ تنأف

 «عرب يتباين» نم كتوعد ينإ

 يبسن لصو ينمركأو يبانج عنماف

 دعتبم رادلا بيرغ رازملا يئان

 يدضعايو ينكراي كنم ةراغل

 رد ع ع

 لج مل تنا نإهب ةاجنلا وجرأ

 درم بلقلا تارطحخ ىلع مه
 دعص يف سافنألا ذإ نوه ميك

 درفنم هيف ديحو سينأ نكف
 دقتفاو هشعناو هلجأ نم هيلي

 دكن ملاظ وأ تماش دساح نم

 اماقمو ًاهاج رشحلا يف ةجهب

 ىماتيلا ثوغ اي كزع ىمحب

 اماع نيسمح يف بنذلا باستكا يف

 يناقلي موي يذالمايٍلئوماي

 ينازيم كنم لضفب حّجرو ًادوج

 ينازحأ لك سنو بوطخلا نم
 يناطوأو يراد تدب نإو يدنع

 ناش وذ هوعدي نم عمسأ تنأو

 نارفغو تاماركو ةمحرب

 هيلع- ىسيع يف ىراصنلا هتعدا يذلا وه هنيعب اذهو «هلبق ام اذه اناسنأ دقل



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مل ااااس و

 بايلب ىتأ نكلو هقلطي مل اذهو «هلإلا مسا هيلع اوقلطأ كئلوأ نأ الإ «-مالسلا

 نأ ناطيشلا ىأرف «زييمت عون مسالا يف ذإ مسالا كرتو ءاهتصالخو مهاوعد

 لوقعلا يوذ دنع هلوبقو «لطابلا جيورت ىلإ برقأ مسالا نود ىنعملاب نايتولا
 - ىسيع يف ىراصنلا ىوعد نأ ةيدمحملا ةمألا دنع ررقتملا نم ناك ذإ «ةفيخسلا

 .هوركنأو هودرل ىنعمو ًاسا ىراصتلا ىوعدب مهاتأ ولف .رفك -مالسلا هيلع

 اذام يردن ايف الإو ىراصنلل مسالا كرتو «هبارضأو يعربلا هاطعأو ىنعملا ذخأف

 ليصحت وأ بلطم لاوس نم سّدقتو ىلاعت «قلاخلل ثيبخلا ملكتملا اذه ىقبأ

 وهو ا هللا لوسرل نيحداملا راعشأ يف ًادج ريثك اذهو .ناعتسملا هللاف «برأم

 اورصتقي مو ,ءالؤه راعشأب نوجتحيو «هللاب كرشلا نوزّوِجُت نيذلا هنيد ءادعأ ةجح

 ثّدح اک «هريغ نم كلذ لثم نوبلطي لب اب يبنلا نم كلذ بلط ىلع ًاضيأ

 «رايتلا رحبلا ةيار هذه :دهاشملا نم دهشم بحاص ةيار يف ىأر هنأ تاقثلا ضعب

 .رانلا نم ذوعأ هبو «ريجتسأو «ثيغتسأ هب

 :مهتهآ ضعب يف ةديصق يف مهضعب لاقو

 يدنس اي نيدلا ّيفص اي يديس اي

 هترورض ىشخأ امل ذالملا تنأ

 :لاق نأ ىلإ

 مااذإ نيملاظلا فك انع فكو

 ررغلا ةداسلا ّيفغص اي هتلمأ ام كدوب ىجارلا كدبع ىتنإف

 «ةلزنملا هذه دعب ىلاعت قلاخلا هب صتخا ىنعم يأ يردن الف :ءالعلا ضعب لاق

 ام ناثوألا لهأ نيكرشملا نإف ءرمألا نم هقلاخل ثيبخلا ملكتملا اذه ىقبأ اذامو

 .ىهتنا .اذه نم ءيشل هودبع نم نولهؤي



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 «مهجئاوح هنولأسي رثكأو رهش ةفاسم نم تيملا نوداني روبقلا دابع نم ريثكو

 رحبلا مهبوكر لاح مهدنع عمستو مهل بيجتسيو مهءاعد عمسي هنأ نودقتعيو

 اذإ كلذكو «لاب ىلع رطخي ال ام مهب ةثاغتسالاو تاومألا ءاعد نم هبارطضاو

 يف يلولاف «كلذ ريغ وأ «ةديدش حير وأ ءفوسك وأ «ضرم نم «دئادشلا مهتباصأ

 لاطل اذه هبشي ام ركذن انبهذ ولو «مهذالم يه هب ةثاغتسالاو «مهنيعأ بصن كلذ

 .مالكلا

 .ةلأسملا ءاعد ركذ مدقت دقف ءاذه تفرع اذإ

 «حبذلاو « ةالصلا نم «تادابعلا عاونأب ىلاعت هللا ةدابع وهف ةدابعلا ءاعد امأو

 مل نإو «هباذع فاخيو هتمحر وجري ءًاعمطو ًافوخ ءاهريغو جحلاو «مايصلاو «رذنلاو

 وه رانلا نم برهو ةنجلا ديري يذلا دباعلاف .بلطو لاؤس ةغيص كلذ يف نكي

 ال لئاس وهو «هتاوف نم برهيو «هدارم لوصح يف بغري «بهار بغار لئاس

 کل تجسس ٌبِحَتْسَأ وعدا # :ىلاعت هلوق رسف دقو «ةدابعلا لعف يف رمآلا لاثتماب هبلطي

oينولس ليقف ېکل بجتسأ يرمأ اولثتما ينودبعا :ليقو اذهو اذهب  

 .راثآلاو ثيداحألا لدت لوقلا اذه ىلعو .مكطعأ

 "”يعون نم ًائيش فرص نم نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ ملعاف كلذ نيبت اذإ

 ءماصو ىلصو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لاق ولو ءكرشم وهف هللا ريغل ءاعدلا

 نيتداهشلاب ىتأ نمف «هللا الإ دبعي ال نأ نيتداهشلاب ظفلتلا عم مالسإلا طرش ذإ

 هللا الإ هلإ ال نولوقي نيذلا دوهيلاك اب ظفلت نإو ةقيقح اهب ىتأ امف هللا ريغ دبعو
 امهانعمب لمعلا نودب مالسإلا يف يفكي ال اب ظفلتلا درجمو «نوكرشم مهو

 .ةلأسملا ءاعد يف رهظأ ةيآلا نكل )١(

 .ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سي ل امس باو

 ."”عامإ هداقتعاو

 ي انيبن ةنسو انبر باتكب نيينغ انك نإو .كلذ يف ءالعلا مالك نم ءيش ركذ

 لكب هتيتأ ولف «ةنيعم ةفئاط ىلإ ًابستنم سانلا ضعب راص دق هنأ الإ «مالك لك نع
 مالك نم ءيشب هيتأت ىتح لبقي مل كك هللا لوسر نع ةنس لکو هللا باتك نم ةيآ

 .اهيلإ بستني يتلا هتفئاط مالك نم ءيشب وأ «ءاملعلا

 هفلأ يذلا «نونفلا» باتك بحاص يلبنحلا ليقع نب يلع ءافولا وبأ مامإلا لاق

 تبعص امل :روكذملا باتكلا يف لاق فيناصتلا نم هريغو "دلج ةئمعبرأ وحن يف

 عاضوأ ميظعت ىلإ عرشلا عاضوأ نع اولدع «ماغطلاو لاهجلا ىلع فيلاكتلا

 يدنع مهو «مهريغ رمأ تحت اهب اولخدي مل اذإ مهيلع تلهسف «مهسفنأل اهوعضو
 عاقرلا بتكو «جئاوجلاب ىتوملا باطخو «روبقلا ميظعت لثم ءعاضوألا هذه رافك

 دبع نمب ًءادتقا رجشلا ىلع قرخلا ءاقلإ وأ ءاذكو اذك يب لعفا يالوم اي :اهيف

 نبا جرفلا وبأ مامإلا مهنم ءهب نيضار «هل نيررقم دحاو ريغ هلقن «ىزعلاو تاللا

 .امهريغو «عورفلا» باتك بحاص حلفم نبا مامإلاو «يزوجلا
 نم لكي يبنلا دهع ىلع ناك اذإف :«ةّيدَّسلا ةلاسرلا» يف مالسإلا خيش لاق

 ىلإ بستنملا نأ ملعيلف «ةميظعلا هتدابع عم هنم قرم نم مالسإلا ىلإ بستنا

 :بابسأب كلذو مالسإلا نم ًاضيأ قرمي دق ًاضيأ نامزألا هذه يف ةنسلاو مالسإلا

 رانلا نع يدعابيو ةنجلا ينلخدي لمع ىلع ينلد ذاعم ثيدحك صوصنلا لدت كلذ ىلعو )١(

 ام لوأ نكيلف» :لاق نميلا ىلإ هثعب امل ذاعم ثيدحو «ةًائيش هب كرشت الو هللا دبعت» :لاق

 نأ ترمأ» رمع نبا ثيدحو ««هللا ديحوت» ةياور ينو ««هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت

 ىلإ ةياور يفو هللا اودحوي نأ ىلإ» :ةياور يفو "هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ

 .(هللا اودبعي نأ

 ريبكلاو ريغصلا اهضعبف تادلجملا فالتخاب فلتخي اذهو ءدلجم ةئمنإث هدع مهضعبو (0)

 .ءازجأ ةثالث هنم عبط دقو اهريغو «ةعارزلاك مهسب برضي نف لك يف وهو «طسوتملاو



 )ص سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىف اول ل يّتكححلا َلَهَأتي# :لاق ثيح هباتك يف هللا همذ يذلا ولغلا اهنم

 يلع يف ولغلا لب «خياشملا ضعب يف ولغلا كلذكو .ةيآلا ٠۷١. :ءاسل»# مزيد

 لجر وأ يبن يف الغ نم لكف ''"-مالسلا هيلع- حيسملا يف ولغلا لب «بلاط يبأ نب

 وأ ءينرصنا نالف يديس اي :لوقي نأ لثم «ةيهلإلا نم ًاعون هيف لعجو حلاص
 اذه لكف «لاوقألا هذه وحنو «كبسح يف انآ وأ «ينربجأ وأ «ينقزرا وأ «ينثغأ

 لسرلا لسرأ امنإ هللا نإف «لتق الإو بات نإف «""هبحاص باتتسي لالضو كرش
 ةهآ هللا عم نوعدي نيذلاو رخآ هلإ هعم ىعدي الو «هدحو دبعيل بتكلا لزنأو -

 وأ «قئالخلا قلخت اهنأ نودقتعي اونوكي مل مانصألاو «ةكئالملاو «حيسملا لثم ءىرخأ

 نودبعي وأ «مهروبق نودبعي وأ مهنودبعي اوناك |منإو «تابنلا تبنت وأ «رطملا لزنت

 :نولوقيو .(۳ :رمزل» 4 حمل ولآ َلِإ اتوبرقیل الإ َمُهُدْبََن ام :نولوقي مهروص
 نم دحأ ىعدي نأ ىهنت هلسر هللا ثعبف .(18 :سنري) # ولأ دنعاتؤعفش رھا
 .ه.أ .ةثاغتسا ءاعد الو «ةدابع ءاعد ال «هنود

 يف «ططخلا» باتك بحاص يزيرقملا يلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا صن دقو

 .كرش هللا ريغ ءاعد نأ ىلع ديحوتلا يف هل باتك

 مهوعدي مهيلع لكوتي طئاسو هللا نيبو هنيب لعج نم :مالسإلا خيش لاقو

 يف حلفم نبا مهنم «هل نيررقم دحاو ريغ هنع هلقن ءأعامجإ رفك «مهأسيو
 ,«عانقإلا» بحاصو ««ةياغلا» بحاصو ««فاصنإلا» بحاصو ,«عورفلا»

 .«عورفلا» بحاص نع هباتك يف «عطاوقلا» بحاص هلقنو «مهريغو «هحراشو

 نم ءاملعلا صن دقو «نيدلا نم ةرورضلاب مولعم حيحص عامجإ وهو :تلق

 .ءايبنألا يف ولغلا ىلإ ةباحصلا يف ولغلا ىلإ خياشملا يف ولغلا نم ىقرت )١(

 ةباتتسالاو ةباتتسالاب رمأ هنأ رمع نع يور ام لثم ةباتتسالا يف ةباحصلا نع راثآ تدرو (۲)

 .ةزئاج وأ ةبحتسم لب ةبجاو



OSديمحلا زيزعلا ريسيت  

 وهف هللاب كرشأ نم نأ ىلع «دترملا مكح باب يف مهريغو «ةعبرألا بهاذملا لهآ

 ةنسلاو باتكلاب تبث دقو .تادابعلا عاونأ نم عونب هريغ هللا عم دبع :يأ ءرفاك

 .ًاكرش هللا ريغل هفرص نوكيف «هل ةدابع هللا ءاعد نأ عامجإلاو

 جرسلا مهداقيإ اهنمو :«رئابكلا» باتك يف يعفاشلا ساحنلا نبا مامإلا لاقو

 اهلك هذهو ءرذنلا لبقت اإ :نولوقيو «رابآلاو «نويعلاو راجشألاو ءراجحألا دنع

 نودقتعي لاهجلا رثكأ نإف ءاهرثأ وحمو اهتلازإ بجت ةحيبق تاركنمو ةعينش عدب

 اذهو ءا رذن اذإ ءبئاغلا درتو ضرملا يفشتو «عفدتو بلجتو ءرضتو عفنت اأ

 .للَي هلوسرلو ىلاعت هلل ةداحمو كرش

 ‹عفنتو ءرضت اأ رومألا هذه يف داقتعالا نأ -هللا هحر- حّرصف :تلق

 اذإو كرش كلذ نأ ءا رذن اذإ «بئاغلا درتو «ضيرملا يفشتو «عفدتو «بلجن ماو

 يف هداقتعا نيب الو «نييبنلاو ةكتالملا يف هداقتعا نيب كلذ يف قرف الف كرش هنأ تبث

 صتخي ايف قولخم نيبو ىلاعت هللا نيب كارشإلا زوجي ال ذإ «ناثوألاو مانصألا

 4 يه ر ص رر هدم € ر 0

 اَبْرأ َنمْيَيلاَو ةكهكلأ اوُدِخَتَت نأ مكرمأي الو # :ىلاعت لاق اک «هناحبس قلاخلاب

 هدقتعي يذلا وه هنيعب اذهو ۸٩(. :نارمع لآ) 4( َنوُمِلَسُم مثنأ ْدَدَمَب رفکلاپ مرمایآ

 «تايركلا جيرفتو «تاجاحلا ءاضق مهنولأسي اذهو «نيحاصلاو ءايبنألا اعد نم

 هعاونأ نمو :«لزانملا حرش» يف -ىلاعت هللا هحر- ميقلا نبا مامإلا لاقو

 اذهو «مهيلإ هجوتلاو «مهب ةثاغتسالاو «ىتوملا نم جئاوحلا بلط -كرشلا :يأ-

 عفن الو ًارض هسفنل كلمي ال وهو هلمع عطقنا دق تيملا نإف «ملاعلا كرش لصأ

 عفاشلاب هلهج نم اذهو هللا ىلإ عفشي نأ هلأس وأ هب ثاغتسا نمع ًالضف

 لعجي مل هناحبس هللاو «هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي ال هناحبس هللا نإف «هدنع عوفشملاو

 ببسب كرشملا اذه ءاجف «ءديحوتلا لاك هنذإل ببسلا امنإو «هنذإل ًاببس هريغ لاؤس
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 روبق انرز اذإ ةا يبنلا انرمأ امك «هل وعدي نم ىلإ جاتحم تيملاو «نذإلا عنمي
 سكعف «ةرفغملاو ةيفاعلا ممل هللا لأسنو ممل وعدنو «مهيلع محرتن نأ نيملسملا

 نيب اوعمجف «دبعت ًاناثوأ مهروبق اولعجو ةدابعلا ةرايز مهورازو اذه نوكرشملا

 صقنتلا ىلإ مهتبسنو ءديحوتلا لهأ ةاداعمو «هنيد رييغتو دوبعملاب كرشلا

 مهمذب نيدحوملا هءايلوأو كرشلاب هناحبس قلاخلا اوصقنت دق مهو «تاومألاب

 ءاذهب مهنم نوضار مهنأ اونظ ذإ ءصقتنتلا ةياغ هب اوكرشأ نم اوصقنتو «مهتاداعمو

 رثكأ امو «ناكمو نامز لك يف لسرلا ءادعأ مه ءالؤهو «هب مهورمأ مهنأو

 رم :لاق ثيح -مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ هليلخ رد هللو !مه نيبيجتسملا

 ار َنلْصَأ نم بر © ماسالا دم نأ ییو جاو انما“ کلا اده لج
 درج نم الإ ءربكألا كرشلا اذهب كرشأ نم اجن امو ٠١-٠٠(« :ميهاربإ» 4 اَلا نم

 .هللا ىلإ مهتقمب برقتو «هللا يف نيك رشملا ىداعو «هلل هديحوت

 لوق يأ :هلوقو يكبسلا ىلع هدر يف يداحلادبع نبا ظفاحلا مامإلا لاقو

 ةغلابملا اهب ديرأ نإ ةبجاو ةئ لوسرلا ميظعت يأ «هميظعت يف ةغلابملا نإ :يكبسلا

 هب فاوطلاو .هل دوجسلاو هربق ىلإ جحلا ىتح ءأيظعت دحأ لك هاري ام بسحب

 هللا نود نم هب ثاغتسا نمل كلميو «عنميو يطعي هنأو «بيغلا ملعي هنأ داقتعاو

 عفشي هنأو «نيبوركملا تابرك جّرفيو «نيلئاسلا جئاوح يضقي هنأو ءعفنلاو رضلا

 يف ةغلابم ميظعتلا اذه يف ةغلابلا ىوعدف «ءاشي نم ةنجلا لخديو ءءاشي نميف

 .نيدلا ةلج نم خالسناو كرشلا

 نع ًالضف ل لوسرلا نود وه نميف روبقلا دابع داقتعا وه اذه :تلق

 «ةيزازبلا ىواتفلا» يفو كلذ نم مظعأ رمألاو ءكلذ ضعب مدقت ا ةئ لوسرلا

 دارأ نإف ءرفكي ملعت ةرضاح خياشملا حاورأ لاق نم انؤاملع لاق «ةيفنحلا بتك نم

 ءاملع دارأ نإو كلذ دقتعم رفك ىلع عامجإلل ةياكح وهف ةعيرشلا ءالع ءاملعلاب



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سمي ابيب

 ُهْلَمأت ٌنيريدقتلا ىلعو كلذ دقتعم رفك ىلع مهقافتال ةياكح وهف ةصاخ ةيفنحلا

 نوملعي مهنأ دقتعا ىتح مهاعد ام هنأل ؛روبقلا لهأ اعد نم رفك يف ًاحيرص هذجت

 .هلومأم ءاضقو «هلاؤس ةباجإ ىلع نوردقيو «كلذ
 ىعدا نم ىلع درلا يف هفلأ يذلا هباتك يف يفنحلا يبلحلا هللا عنص خيشلا لاقو

 نآلا رهظ دق هنإو اذه :ةماركلا ليبس ىلع تاملا دعبو ةايحلا يف ًافرصت ءايلوألل نأ

 «مهتام دعبو مهتايح يف تافرصت ءايلوألل نأ نوعدي تاعامج نيملسملا نيب اهيف

 «مهروبق نوتأيف «تامهملا فشكت مهِمّمِبو تايلبلاو دئادشلا يف مهب ثاغتسيو

 مهنم اولاقو «تامارك مهنم كلذ نأ ىلع نيلدتسم «تاجاحلا ءاضق يف مهنودانيو

 وه بطقلاو «ةعبرأو نوعبرأو ةعبسو ''"نوعبسو ءابجنو «داتوأو «ءابقنو لادبأ

 اوتبثأو ءروذنلاو حئابذلا مهل اوزوجو «سابتلا الب رادملا هيلعو «'"”سانلل ثوغلا

 .يدبألا كالحلا هيف لب «طارفإو طيرفت هيف مالكلا اذهو :لاق .روجألا اهيف مهل

 زيزعلا باتكلا ةمداصمو «ققحملا كرشلا حئاور نم هيف امل ءيدمرسلا باذعلاو

 نموه :ليزنتلا يفو «ةمألا هيلع تعمتجا امو ةمئألا دئاقعل فلاخمو ءقَّدصملا
 ت ر ساس ل و2 وک ع هس و هو ت ل 0 م معمم س

 لو ام ولو َنيِنِمْؤُمْلا ليس ريع ْعِيَتيَو ىَدهْلا هل نيب ام دعب نم لوسرلا يقاس
 ام

 (ميف لوألا لصفلا :لاق نأ ىلإ 01١5. :ءاسنلا) 0 اًريِصَم تاسو مكَهَج یلص

 ءايلوألل نإ :مهلوق امأف :لاق نأ ىلإ .. ميظعلا كرشلاو ميخولا كفإلا نم هولحتنا

 *٦(« :لمتلا) 4 هَل حم هلل :ىلاعت هلوق هدريف «مهتام دعبو مهتايح يف تافرصت

J17١(. :ةدئاملا) 4 ضال ِتاوْمَّسلأ فلم ل «(04 :فارعألا) 4 لا قل هل  

 الو «ريدقتلاو فرصتلاو «ريبدتلاو قلخلاب درفنملا هنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم هوحنو

 ءًاكلمو ًافرصت هرهقو هكلم تحت لكلاف «هوجولا نم هجوب ام ءيش يف هريغل ءيش

 .ةعبرأ ىلإ نوعيرألاو ةعبس ىلإ نوعجري نوعبسلا يأ )١(
 .طاشنلاو ةوقلا هنم دمتسي يذلا عجرملا (؟)
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 هباتك نم تايآب هكلم يف هدارفناب هناحبس برلا حدمتو ءاقلخو «ةتامإو ءايحإو
 ام نود نم روغس کاو «(۳ :رطاف) 4 هل ربع ينال م لهو :هلوقك

 يف هلوقف :لاق مث ىنعملا اذه يف تايآ ركذو 201 :رطاف) 6( ریمطق نم تكلمي

 يلو نم هتدقتعا نم هيف لخدي ماع هنإف .هريغ نم يأ 4 هنود نمل :تايآلا

 :لاق نأ ىلإ «هريغ "دمي فيك هسفن رصن ىلع ردقي مل نم نإف «هدمتست ناطيشو
 «ميخو لوقل ةهافسلا نم اذه نإ ءفرصتي نأ نكمي نم هريغل روصتي فيكف

 نم عابآو عنشأ وهف تامملا دعب فرصتلاب لوقلا امأو :لاق نأ ىلإ «ميظع كرشو

 قلو اسهِتْوَم َنِ سالا قوس هلأ  :هركذ لج لاق .ةايحلا يف فرصتلاب لوقلا

 یاد سيف لک ل ۲ رد 4 توله یت ىلا فات کھ ماکم ین تمن رل
 اذإ» :ثيدحلا يفو ٨۸ :رثدملا) )ةر ر تکاب ب سقت »)1۸0 : :نارمع لآ) #4 بولا

 ىلع لاد هوحنو وه امو كلذ عيمجف هثيدحلا (...هلمع عطقنا مدآ نبا تام

 نع "”ةعطقنم مهلامعأ نأو «ةكَسْنم مهحاورأ نأو «تيملا نم ةكرحلاو ٌسحلا عاطقنا

 هةكرحب هريغ نع ًالضف هتاذ يف ًافرصت تيملل سيل نأ كلذ لدف «ناصقنو ةدايز

 فيكف هسفن ةكرح نع زجع اذإف ءرشو ريخ نم اهلمعب ةنوهرم ةسوبحم هحور نأو

 :نولوقي نودحلملا ءالؤهو «هدنع حاورألا نأ ربخي هناحبس هللاف ؟هريغ يف فرصتي

 .© هلأ را ملم متنا لوف ةفرصتم ةقلطم حاورألا نإ

 .قولخ :يأ ()

 كرشلا يف نوكت دمو 6© نو ِضَأب دما 9» :هنمو يلا يف نوكت َّدمأ ؛ٌدمأو دم (؟)

 .41) توهمت ىدا نمير :هلوق هنمو
 درو امو ««ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ) :ثيدحك «ليلدلا هانثتسا ام الإ هدارم (۳)

 .هلمع هيلع يرجي طبارملاو دهاجملا نأ نم
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 ؛ةطلاغملا نم وهف «تاماركلا نم مهل تافرصتلا هذه نأ مهداقتعا امأو :لاق

 ةردق الو «يدحت الو هيف مهل دصق ال هءايلوأ اهب مركي هللا دنع نم ءيش ةماركلا نأل

î . f. u000  
 . ينالوخلا ملسم يبأو ريضح نب ديسأو نارمع تنب ميرم ةصق يف اك «ملعالو

 هتمداصمل عدبأو «هلبق امم حبقأ اذهف «دئادشلا يف مهب ثاغتسيف مههوق امأو :لاق

 ن ڪو وسلا ٌفْشُكَيَو ء6د اإ رطل بيجي نسا # :هركذ لج هلوق

 :ماعنألا) 7 رتبْلاو لا يلملظ نم رکی نم لق ٦۲(« :لمنلا) 4 هَ َعَمُهلوَ ضل ا

 ال رضلل فشاكلا هنأ ررق هركذ لج هنإف :لاق مث ىنعملا اذه يف تايآ ركذو 5

 هنأو «نيرطضملا ةباجإب درفتملا هنأو بركلاو دئادشلا فشكل نيعتملا هنأو «هريغ

 وهف «ريخلا لاصيإ ىلع رداقلاو ءرضلا عفد ىلع رداقلا هنأو ءهلك كلذل ثاغتسملا

 .يلوو يبنو كلم نم هريغ جرخ هركذ لج وه نّيعت اذإف «كلذب درفتملا

 لاتق يف ةيسحلا رومألا نم ةيداعلا ةرهاظلا بابسألا يف زوجت ةثاغتسالاو :لاق
3 3 1 7 22( 5 8 

 اوركذ اك نيملسملل اي موقل اي "ديزل اي :مهوقك هوحنو عبس وأ ودع كاردإ وأ

 ةوقلاب ةثاغتسالا امأو «لعفلاب ةرهاظلا بابسألا بسحب وحنلا بتك يف يف كلذ

 قيضلاو قرغلا فوخو ضرملاك .دئادشلا نم ةيونعملا رومألا يف وأ «ريثأتلاو

 امأو : لاق .هريغ اهيف بلطي الف هللا صئاصخ نمف ؛هوحنو قزرلا بلطو رقفلاو

 ةيفوصلاو برعلا ةيلهاج هلعفت اك مهتاجاح ءاضق يف مهنم ريثأتلا نيدقتعم مهنوك

 دقتعا نمف :لاق نأ ىلإ «تاركنملا نم اذهف ءمهب نودجنتسيو مهنودانيو «لاهجلا

 هتجاح ءاضق وأ ةبْرَك فشك يف كلذ ريغ وأ حور وأ يلو وأ يبن نم هللا ريغل نأ

 يهف الإو ةعيرشلا ىلع ةماقتسالا كلذ نازيمو هرايتخاو هملع نودب ناسنإلل لصحت ةماركلاو )١(
 .رحسلاو ةقرخملا نم

 (695 :ىلاعت هللا لوق كلذ زاوج يف لصألاو ةئاغتسالل ماللا ()
 ر
 .4 وَوُدَع

 نم ىزلأ لع ءهِيَعِيِس نم یدل
 ور س

 3 ملم <
 22 هنعس
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 مهنوك امأو .ريعسلا نم ةرفح افش ىلع وهف «ريطخ لهج يداو يف عقو دقف ؛ًاريثأت

 (ةباثملا هذهب هللا ءايلوأ نوكت نأ هلل ىشاحف «تامارك مهنم كلذ نأ ىلع نيلدتسم

 10 :سرب) © ولأ َدنِعانُوُعَعْس ياره نمحرلا ربخأ اذك ناثوألا لهأ نظ اذهف

 ندري نإ لاء -دنوذ نم دا٤ ا. :رمز» © حلر ہا لإ ايو الإ مھ ڈین امل

 ركذ نإف 0 :سي) © نودا ایس مفعم ی ن ال رضب لا
 ىنم دادمإلا هجو ىلع هريغو يلوو يبن نم رضلا عفد الو عفنلا هنأش نم سيل ام

 هولاق ام امأو :لاق .هريخ الإ ريخ الو هريغ عفدلا ىلع رداق ال اذإ هللا عم كارشإ

 .ةعبرأو نيعبرأو ةعبسو نيعبسو «ءابجنو ًاداتوأو «ءابقنو ًالادبأ مهنم نأ نم
 يضاقلا هركذ اك «مهكفإ تاعوضوم نم اذهف «""سانلل ثوغلا وه بطقلاو
 ىهتنا .ةيميت نباو يزوجلا نباو «نيديرملا جارس» يف يبرعلا نبا ثدحملا
 .راصتخاب

 اولاز ام ملعلا لهأ نأ دوصقملاو «ءاملعلا نم مهريغ مالك يف دجوي اذه لثمو

 ىلإ بستني نع نيرخأتملا ضعب ناك نإو كرش اهن نونيبيو رومألا هذه نوركني

 وهو «رومألا هذه ضعب يف صخري دق هنيدو هلقع يف بيصأ نم «نيدلاو ملعلا

 لكف نيملسملا عامجإو هيي هلوسر ةنسو هللا باتكل فلاخم لاض «كلذ يف ئىطخم

 قرطتي ال كلذ نإف كي هلوسر لوقو انبر لوق الإ كورتمو هلوق نم ذوخأم دحأ

 عمجأ ول هنأ ىلع «نامز لك يف هعابتا قلخلا ىلع بجاو لب «لاحب أطخلا هيلإ

 يف هلوسر مالكو هللا مالكل فلاخملا مهعامجإب دتعي مل اذه زاوج ىلع نورخأتملا

 ءاهعابتا نم انرذح يتلا ملاعلا ةلز نم وه لب «موصعم ريغ عامجإ هنأل «عازنلا لحم

 داوسلا وهو «هقفاو امو نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ وهف «موصعملا عامجإلا امأو
 مهب ربخأ نيذلا ءابرغلا الإ هيلع نكي مل نإو .هعابتأ ىلع ثحلا درو يذلا مظعألا

 .طاشنلاو ةوقلا هنم دمتسي يتلا (۱)
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 هاور ؛«ءابرغلل ىبوطف أدب اك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب» :هلوق يف لك
 ال ام نولوقي نيذلا .نورخأتملا فلخلاو «ماغطلاو ماوعلا هيلع ناك ام ال .ملسم

 .نورمؤي ال ام نولعفيو «نولعفي

22 2 



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ت ےک ا ےس چرس راخعو لس ل لس ل ل ل هس ل اي ع 3 چ

 َنَي اذ كتا تل نإ رشي الو كمال املأ نوذ نِ ٌعْدَم الر 8 :ّلاَعَت هللا لوقو
 ج و هس تع ور را و و ص س ص

 ءولْضَفل دار الق ری كدر اة رخال لل فيا ڪ شبا كنسي ا َنيِمليلَعل

 .(۱۰۹-۱۰۷ :سنوی) 400) ملا رولا وهو ودابع نم ءا نم يب بيب ١ ا

 رمألا اذهو «(مقأ» ىلع فطع وهف «عدت الو :يل ليق هانعم :ةيطع نبا لاق

 :هريغ لاقو «هريغ كلذ نم رذحي نأ ىرحأف ءاذكه تناك اذإ يب يبنلل ةبطاخملاو

 هنع ىنكف كرضي الو كعفني ال ام هللا نود نم توعد نإف :هانعم 4 َتَلََم نَا

 لاؤسل باوجو طرشلل ءازج اذإ © تيما نم اذ َكَنَِق #9 ءازاجيإ لعفلاب
 ملظ ال هنأل «نيملاظلا نم لعجو «ناثوألا ةدابع ةعبت نع لأس ًالئاس نأك ءردقم

 :r) ننل» 0( يطع ماظل كرل كرإإ كرشلا نم مظعأ

 ام هنود نم وعدي نأ هب هلوسر ىمن یلاعت هللا نأ نيرسفملا مالك لصاح :تلق

 نورضي الو نوعفني ال مهإف هللا ىوس ام لك هب دارملاو .هرضي الو هعفني ال

 الف هلل دجسم نأ # :ىلاعت لاق اك «مهريغو نوحلاصلاو ءايبنألا كلذ يف ءاوسو

 لأساف تلأس اذإ» :سابع نبال ة4 يبنلا لاقو «(18 :نمبا») ادل هل َمَم أوُعَدَ

 مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو .هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا

 كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني

 .حيحص نسح لاقو «يذمرتلا هاور «كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ

 يطعي ىتح رضلاو عفنلل ًاكلام نوكي نأ دب ال وعدملا نأ ىلع هيبنت ةيآلا ينو

 وه نوكي نأ نّيعتف هدحو هلل الإ كلذ سيلو .هاصع نمب شطبي وأ هاعد نم

 . "”ءاعدلا يعونل ةلماش ةيآلاو ؛هاوس ام نود وعدملا

 .ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل أ:

 اذهو «نيكرشملا يأ .٠٠٠:سنوي) 3(0) َنيِماَطلَنم اَذِإ كإف َتْلَعَف نإقإ# :هلوقو

 :هلوقو 0117 :ءارعشلا) 4( نيب عملا نم یکم رخاء اکل ولآ عم م عد الق # :هلوقك

 نيرا نم وکو كح نطل ترش نیل كب نمسا و ك وأ دقوا
 4 () نولمعیاواکام مهتع ل طح اشسا وکو :ءايبنألا يف هلوقو ٠١(. :رمزلا) ©(

 اوكفي مل كلذ نم مهاشاحو ءايبنألا نم ردصي ول رمألا اذه ناك اذإف .(۸۸ :ماعنألا)

 نم دعابيو هللا ىلإ بّرقي ءيش قبي ملف «مهريغب كنظ امف هللا باذع نم مهسفنأ
 وأ منص وأ ربق وأ صخش ىلع دامتعالا ال «هاضري اهب لمعلاو هديحوت الإ هطخس

 ص سوو ا هس ی ا ےس را ر سر

 ےب هل نهرب ال ركل اهل هلأ عم عدي نمو # بابسألا نم كلذ ريغ وأ لام وأ نثو
 یی ےس ر ےک

 يف صن ةيآلاو ۱١۷(« :نونمؤملا) 4 رکا حيض م EE هدير دنع ؛هباسح امن

 الق رضب هلآ َكَسَسْمَي نوت :لاق اذهو ءربكأ كرش هب ةثاغتسالاو هللا ريغ ءاعد نأ ىلا ا سرلا و2 م صوص

 درفتملا هنآل «(۱۰۷ :سنوي) © ءدِلَضَمِل آر الق ريخ د كدر مو د الإ ذأ فشاڪ

 «نامزالتم اهنأل ةيهلإلا ديحوتب هدارفإ كلذ مزالو «عنملاو ءاطعلاو رهقلاو كلملاب

 بلجي الو ءوه الإ رضلا فشكي ال هنأل ؛ريخلا بلجو رضلا فشك لاؤسب هدارفإو

 ورحب نم هَل سم الف َكسَمباَمَو اه كيم ال وم نم سانا عف ام ا وه الإ ريخ ا

 نم ءاعد لطبو ءوه الإ كلذل ىعدي ال نأ نيعتف .(؟ :رطاف» 4( مكمل وهو

 دابع هيلع ام دض اذهو «هربغ نع ًالضف ًاعفن الو ًارض هسفنل كلمي ال نم هاوس

 ""بيذاجملا مهتومسي نيذلا تيغاوطلاو ءايلوألا نأ نودقتعي مهنإف ؛روبقلا

 ةطاسولا ليبس ىلع امإو «برعلا رافك كرش قوف اذهو «ةماركلا ليبس ىلع يأ

 .مهيلإ بولقلا نوبذجي مهنأل )١(



 سسس لل ديمحلا زيزعلاريسيت

 هلأ ىلإ اَيويِرَميِل الإ مهذب امه :اولاق نيذلا كرش اذهو ةعافشلاب هللا نيبو مهنيب

 راص هريغل ًءاضرإ هلعفي ول سانلا حلصأ نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو .(* :رمزن» © حلر

 :سنوي) © ءودابع ْنِم ءاي نم هب بصي :هلوقو .فنصملا هركذ .نيملاظلا نم

 الو «هئاضقل دار الو عنامی الو بلاغي ال يذلا زيزعلا هنأل ؛دار هنع دري الف ۷

 ديري امل لاعف ىلاعت هنإف ؟اهريغ وأ ةعافشل هريغ ءاعد يف ةدئاف يأف «همكحل بّقعم

 الإ دحأ عفشي الو «هنذإب الإ هدنع دحأ ملكتي ال لب «هريغ الو عيفش هنع هينثي ال

 :هلوقو «(4 :ةدجسلا» 4 ) نو كرت لنآ ويف الو لَو نم ونود نم مک ام :هنذإب

 ناك ولو ىتح هيلع لبقأو هيلإ بات نمل يأ 23907 :سنوي) OY مَا ٌروُفْعْلا وهو

 .كرشلا نم باتملا
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت مملاانلا ابابا

 سوصر رم 2 ندر رع و ۳ 49 أ وک س

 دنع اوغساف ادر کل ترک لیا هللا ن وذ نم تود یدل تالا :ُهَلوَقَو
 ے ةحم ل

 س 7 7 و رع اا
0 

 .ةيآلا .(17 :توبكنعلا) 4( و 0-2 و داو هو دبع اوفر هلا
 ع

 قزرلا ءاغتباب ىلاعت هللا رمأ :14 ُةوُدُبْعاَوَفْرَرل هلآ دنع اوغتباف# :هلوقو» :لاق

 لوأ يف لاق اك ءاهريغو مانصألاو ناثوألا نم ًاقزر كلمي ال نمم هريغ دنع ال هلع

 و او

 نبا لاق (۱۷ :توبكنعلا) 4 کف توقع

 (ه :ةقافلا) © تعمم كو ةت كِل :هلوقك رصحلا يف غلبأ اذهو :ريثك

 هلأ دنع أوباما :لاق اذهلو 1١ :ميرحتلا) © ِةَّنَجْلأ ىف ايب دنع يل نبا بر

 4 ودعا كلذ نم ًائيش كلمي ال هريغو هل كلاما هنأل هريغ دنع ال يأ فلآ

 مكيلع معنأ ام ىلع يأ 4 هَل أوُرُكْشأَوإم هل كيرش ال هدحو ةدابعلا هل اوصلخأ يأ

 .هلمعب لماع لك يزاجيف يأ 4( توعحبرت وي
 يف هدنع مهل اوعفشيل هللا ريغ نوعدي نيذلا نيكرشملا ىلع درلا ةيآلا يف :تلق

 امك هورصنيو هوقزريل مهب ثاغتساو «مهسفنأ مهاعد نمب كنظ اف ؛قزرلا بلج

 .؟روبقلا دابع نم عقاولا وه

 ال ةنجلا لهأ نأ اك هللا نم الإ يغبني ال قزرلا بلط نأ هيفو :فنصملا لاقو

 .هنم الإ بلطت

 اسوأ هَل نود نم کود اتر :ةيآلا
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 نوكي دقو «ةح اص ةجوز نوكي دقو ءًاحلاص ًالمع نوكي دقو عفان الع نوكي دق ماع قزرلا )١(

 .هللا نم بلطيو هللا ديب هلك .ًادلو نوكي دقوأألام



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ص

aيف 2 0 كس ع ع  Se.ل  e“لل م عع 1 ربك ب  

 4© َىرمَك دامب دعا مک اونا شالا رشح ادو © تون هد ن مخو
 .(5 26 :فاقحألا)

 و وك و سهم نك السا نم يه عا 2 چ مچ و ےس ےس 5 .٠ . .٠

 رود نإ هل بيجتسال نم هللا نود نم اوعي نمم لأ نمو 0 :هلوقو» :لاق

 هنأب مكح ىلاعت هللا نأ :نيرسفملا مالك لصاح .4 © َتوُنَِ ْمهبآَُد نع ْمُهَوِةَمَِْل

 هذه نم ةثاغتساو ةلأسم ءاعد الو ةدابع ءاعد ال هللا نود نم نوعدي نمم لضأ ال

 دبع نمي ًالالض غلبأ مهلك لالضلا يف نوكي نأ راكنإ هيف ماهفتسالا ىنعمو .هلاح

 ةيغب لك ليصحت ىلع رداقلا بيجملا عيمسلا ءاعد نوكرتي ثيح «هاعدو هللا ريغ

 مهنم دحأ ةباجتسا ىلع هب ةردق الو ءمهل بيجتسي ال نم هنود نم نوعديو «مارمو
 اع

 و ج وعم

 نِ وخذي يذلا لَ ةوَعد هل :ىلاعت لاق اك «ةمايقلا موقت نأ ىلإو ايندلا يف ماد ام

 تضل اعد امو وضل وه امو هاف ملل هآَمْلا ىلإ ويم طك الإ یب مهل نوسم ال ونود

 ال :يأ .4 َنوُلْيِلَع مهباعد نع مشوا :هلوقو ١4(« :دعرلا) 40 لص يف لِ

 مهلاوحأب نولغتشم نورخسم دابع امإ مهنأل «مهاعد نم ءاعدب نورعشي

 .ناثوأو مانصأ امإو «نيح اصلاو ءايبنألاك تاومأ امإو «ةكئالملاك
 رر وک

 سانلا رشحو ةمايقلا تماق اذإ :يأ . آدما مه اوناَكُساَنلأَم شح ادو :هلوقو

 امك «نيرفاك ةدابعلا عاونأ نم هريغو ءاعدلاب مهتدابعب اوناكو «مهوداع باسحلل

 َنوُرفكَيَس دک( اع محل وکی ٌدَهلاَ هلأ تود نم أولو :لاعت لاق

 دکن ىلع الإ نيرادلا يف اوسيلف ۸۱-۸۲ :ميرم) 7(4 اد مَع َنْووَيَو میت داعب

 جوحأ مهو ةرخآلا يف مهتدابع دحجتو ءايندلا يف ةباجتسالاب مهالوتت ال .ةرضمو

 .اهيلإ اوناك ام



e CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 :فنصملا اهيلع هّنبن لئاسم نيتيآلا يفو

 .هللا ريغ اعد نع لضأ ال هنأ :اهدحأ

 .هنع يردي ال يعادلا ءاعد نع لفاغ هنأ :ةيناثلا

 .هل هتوادعو يعادلل وعدملا ضغبل ببس ةوعدلا كلت نأ :ةثلاثلا

 .وعدملل ةدابع ةوعدلا كلت ةيمست :ةعبارلا

 .ةدابعلا كلتب وعدملا رفك :ةسماخلا

 .سانلا لضأ هنوك ببس يه رومألا هذه نأ :ةسداسلا
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 سکس ديمحلا زيزعلاريسيت

 2ك لعَجَيَو ءوُسْلا 2 نکو هاد ادل رَ :E و او :ُهَلوَقَو

 .(3 :لمنلا) ا توركحدلاَم کا یلق ہلا م هلآ ضرذلا

 .14 وشل ٌفْشْكَيَو اعداد طبتم بيض نّمأ 0 :هلوقو» :لاق

 يف كرتشي ام هاوس دوبعم الو «هل كيرش ال يذلا دحاولا هلإلا هنأ ىلاعت ررقي

 رارطضالا ءاج ىتمف «كلذ ىلع ةروطفم بولقلا نأل ءرفاكلاو نمؤملا هتفرعم

 ال هدحو هيلإ تبانأو هيلإ تأجتلاف ءاهعزاني ام لازو «ةرطفلا ىلإ بولقلا تعجر

 نصل فك ادارن 9 ور هَ صل ْمُكَسَم ادن :ىلاعت لاق اک ءهل كيرش

 س ادو :ىلاعت لاقو «(05 -ه» :لحنلا) 0 0 نوکر رب کم قب : دف اذ ع

 ليقدم ياني كام ی هنو اعض ھر 4 ايم ےک ہر نضال
 :رمزلا» )ل رال بص نم نإ دایک كرمك حمل ۴ دیس نع َلِضْلاَد ادن ب لسو

 .نآرقلا يف ريثك اذه لثمو ۸

 .دوبعملا وه نوكيف «هدحو ءوسلل فشاكلا «دئادشلا دنع وعدملا هنأ ىلاعت نبي

 أجلي ال يذلا وه نم يأ ٠اد اإ َرطْضُمْلَأ بيجي نّمأ # :ةيآلا هذه يف لاق اذكو

 نيكرشملا نأ مولعملا نمو «هاوس نيرطضملا رض فشكي ال يذلاو هيلإ الإ رطضملا
 دئادشلا مهتءاج اذإو «هدحو هللا الإ رومألا هذه ىلع ردقي ال هنأ نوملعي اوناك

 ورس

 يرل هل يصوم هلأ وعد كما ف وبكر اذ # :ىلاعت لاق امك هلل ءاعدلا اوصلخأ
 حرا ر حرص وق 210 07

 ريغ يف دقتعا نم نأ نيبتف (10 :توبكملا) 4( ندرس مُهاَدِإ بلا َلِإ مه امل

 ربكأ ًاكرش كرشأ دقف كلذل هاعد وأ ءرطضملا ةوعد بيجي وأ ءوسلا فشكي هنأ هللا

 .""'روبقلا دابع نم عقاولا وه امك برعلا كرش نم

 .ناولع نبا اي «نيسح اي «يلع اي نولوقيف مہ دوبعمب نوجهلي دئادشلا دنع ماف )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ےہ

 ٌنيِنَمؤملا ى يذ قي ٌقْفاَنُم اتم لكك يلا نَمَر يف ناگ هنا ءودائسإب نالا ىَوَرَو

 يلا َلاَقَف .قفاتلا اَذَه نم ي هللا ٍلوُسَرِب ثيِغَتسَ اب اوُموُق :مُهضعَب لا

 . اب ُتاَقَتسُياَّنِإَو يب ُتاَعَتسُمَل ۸ هنإ» :

 نب بويأ نب دمحأ نب نايلس «ةقثلا «ظفاحلا مامإلا وه .«يناربطلا ىور» :هلوق

 يئاسنلا نع ىور .اهريغو ةثالثلا مجاعملا بحاص يناربطلا يمخللا ريطم

 دقو «"”ةئمثالثو نيتس ةنس تامو «ريثك قلخو «'"'يربّدلا ميهاربإ نبا قاحسإو

 .هظفح نم هبتك وأ هريغ نع هلقن ملعأ هللاو هنأكو «يوارلا مسال فنصملا ضيب

 .-هنع هللا يضر- تماصلا نبا ةدابع نع ثيدحلاو

 فقأ مل قفانملا اذه .«نينمؤملا يذؤي قفانم ئ يبنلا نمز يف ناك هنإ» :هلوق

 نينمؤملل ىذألاب فورعم هنإف «يأ نب هللادبع وه نوكي نأ لمتحيو «هتيمست ىلع
 ًاقفانم ملعن الف رجز وأ برض وحنب مهاذأ امأ «كلذ وحنو مهضارعأ يف مالكلاب

 هاور» :لاقو «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هدروأ دقف دنس نع ثحبلا ىلإ جاتحي ثيدحلا اذه )١(

 ثيدحلا نإف هتوبث عمو ««ثيدحلا نسح وهو ةعيهل نبا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا

 :نيرمأ دحأ ىلع لومحم
 نأ سانلا ثدحتي الئل هلتق نم عونم هنأل قفانملا اذه نم مهثيغي نأ ردقي ال يب يبنلا نأ :امهدحأ

 ىلع ًاصرح هلتق كرتف نوريثك هل بضغيف سوأللا دنع ةلزنم هل هنأل وأ .هباحصأ لتقي ًادمحم

 .ردقي ال يف هنأل ةعونمم انه ةثاغتسالاف ردقي ال وهف بولقلا عاتجا

 مهعنمف عئارذلا دس باب نم «يب ثاغتسي ال١ لاق هنكل مهتئاغإ ىلع رداق يب يبنلا نأ :يناثلا

 تناك نإو كلذ اوداتعيو هدحو هب اوجهليو هدحو هيلإ ةعارضلاو هللاب ةئاختسالا اودوعتيل

 .مهتئاغإ ىلع رداق هنأل ةزئاج هب مهتثاغتسا

 .نميلاب لحم ربد ىلإ ةبسن «ءايلاب يربذلا (؟)
 .دادجألاب فالسألا حل دقو مساقلا ابأ ىنكيو «ماع ةئم شاع دقو (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ."”ةفصلا اذهب

 لمتحي كلذل لئاقلا ضعبلا اذهو «نينمؤملا ضعب يأ :«مهضعب لاقف» :هلوق

 تاياورلا ضعب يف نظأو «دحاو هنأ رهاظلاو ؛ةعامج نوكي نأو ءًادحاو نوكي نأ

 ."”-هنع هللا يضر- قيدصلا ركب وبأ هنأ

 ردقي ايف هب ةثاغتسالا مهدارم ةي هللا لوسرب "'ثيغتسن انب اوموق» :هلوق

 ردقي ال ايف هب ةثاغتسالا ال .هرجز وأ هبرض وحنب «مهاذآ نع قفانملا فكب هيلع

 هللا الإ هيلع
 هنأب حيرصتلا هيف :مهضعب لاق :(هللاب ثاغتسي امنإو يب ثاغتسي ال هنإ» :هلوق

 الب هدارم نأ رهاظلاو .هللاب ثاغتسي امنإو «رومألا يف يب يبنلاب ثاغتسي ال
 نم قفانملا نم يي هب مهتثاغتسا نأل ءظافلألا يف هللا عم بدأتلا ىلإ مهداشرإ

 كلذب دارملا نأ رهظف «كلذ وحنو هريزعت وأ هرجزب امإ ءاهيلع ردقي يتلا رومألا

 كرابت هللا ميظعتو «ديحوتلا بانج ةَ هنم ةياحلاو ةظفللا نسح ىلإ داشرإلا

 .ىلاعتو

 هب ةثاغتسالاب فيكف «هيلع ردقي ايف هب ةثاغتسالا يف هيب همالك اذه ناك اذإف

 ةنسلأ ىلع راج وه اك «هللا الإ دحأ اهيلع ردقي ال يتلا ةمهملا رومألا يف هريغب وأ

 هنوك ةفرعم نع ًالضف «ركنم كلذ نأ فرعي نم قو !؟مهريغو ءارعشلا نم ريثك
 .ًاكرش

 نم ىلا هع :ىلاعت هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب عمجلا ام :تلق نإف

 ظفل قالطإ نم عنملا ثيدحلا رهاظ نإف ٠١(« :صصقلا) © ءوَوُدَع ْنِم لأ لع هعيش

 .لتق وأ بقوعو ذخأل كلذ لعف ول هنأل )١(

 .وه هنأ تبث دقو (0)

 .ىنعملا يف دهاوش هل نكل ؛فعض هيف ثيدحلا (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىلع ةيآلا لمحت :ليق .هزاوج ةيآلا رهاظو ءهيلع ردقي ايف قولخملا ىلع ةثاغتسالا

 .ملعأ هللاو «ىلوألاو بدألا ىلع ثيدحلاو «زاوجلا

 لاوقأو «ثيداحألاو «تايآلا نم هحرشو بابلا اذه يف ركذ اب نيبت دقو

 رغب ةثاغتسالاو هللا الإ هيلع ردقي ال ايف رضاحلاو بئاغلاو تيملا ءاعد نأ :ءاملعلا

 نأل كرشلا عاونأ ربكأ وه لب «ربكألا كرشلا وه ءهليوحت وأ رضلا فشك يف هللا

 هلإلا ىنعم ذإ كلذ لاؤسب هللا دارفإ ةيلإلا صئاصخ نم نألو «ةدابعلا خم ءاعدلا

 امم هلمأ عاطقنا دنع هملإ وعدي نإ يعادلا نألو ءرومألا هذه لجأل دبعي يذلا وه

 فرص نمف هللا ىوس امن لمألا عاطقنا وهو «ديحوتلا ةصالخ وه كلذو «هاوس

 لوقي اذهو ءكرشلا وه كلذو هللا نيبو هنيب ىواس دقف هللا ريغل كلذ نم ًائيش

 بري يوس ذإ 9 نيم ول انت میا يف مهو مهنا ةكرشلا

 فنصملا ركذ «تاهبش اذه ىلع روبقلا دابعل نكلو «(۹۷-۹۸ :ءارعشلا» )ا َنيِملْعْل

 مهنأ كلذ نمف .هركذي مل ام انه ركذن نحنو («تاهبشلا فشكا يف اهنم ًاريثك

 «ناليغ نب دومحم انثدح :لاق ثيح «هعماج» يف يذمرتلا هاور ثيدحب اوجتحا

 نع «تباث نب ةميزخ نب ةرامع نع «رفعج يبأ نع «ةبعش انث «""رمع نب ناثع انث

 «ينيفاعي نأ هللا عدا :لاقف يب يبنلا ىتأ رصبلا ريرض الجر نأ فينح نب نامثع

 نأ هرمأف :هعداف :لاق «كل ريخ وهف تربص تئش نإو ,توعد تئش نإ» :لاق

 كيلإ هجوتأو .كلأسأ ينإ مهللا» :ءاعدلا اذهب وعديو .هءوضو نسحيو ءأضوتي

 مهللا ٠ ىضقتل هذه يتجاح يف ير ىلإ هب تهجوت ينإ «ةمحرلا يبن دمحم كيبنب

 ءرفعج يبأ ةياور نم الإ هفرعن ال بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه لاق «يف هعفشف

 يقهيبلاو نيهاش نباو يئاسنلا هاورو ءيذمرتلا هاور اذكه .يمطخلا ريغ وهو

 «يدبعلا سراف نب -واو نودب- رمع نب نامثع باوصلاو ءأطخ وهو ءورمع خسنلا ضعب يف )١(

 .هريغو ««بيذهتلا بيرقت» يف اك



 ديمحلا زيزعااريسيت

 يه ةظفللا هذهو هرخآ ىلإ «كيلإ هجوتأ ينإ دمحم اي» تاياورلا ضعب يفو «كلذك

 هللا ريغ ءاعد ناك ولف اولاق .ةمئألا ءالؤه دنع تسيلو «نوك ر شملا اهب قلعت يتلا

 نم باوجلاو ..هللا ريغ ءادن هيف يذلا ءاعدلا اذه ىمعألا ةا يبنلا مّلعي ل ًاكرش

 .هوجو

 نأل ؛رظن هتوبث يف نإف يذمرتلا هححص نإو هلصأ نم ثيدحلا اذه نأ :لوألا

 ىلع صن اك ءأدقن نسحأ يذمرتلا نكل «مكاحلاك حيحصتلا يف لهاستي يذمرتلا

 ثيدحلا اذه رادم هيلع يذلا رفعج ابأ نأ صن دق هنأ هتوبث مدع هجوو ةمئألا كلذ

 يف يذمرتلا ةدمع لعلو "فرعي ال وهف ؛هريغ ناك اذإو «يمطخلا ريغ وه

 :يلع نب مصاع لاق دقف ءرظن هيف اذهو «ةقث نع الإ يوري ال ةبعش نأ هحيحصت

 ةخسن يفو «ةثالث نع الإ مكثدحأ مل ةقث نع الإ مكثدحأ ملول :لوقي ةبعش تعمس

 هريغو ةقثلا نع يوري هنأب هنم فارتعا اذهو «يقارعلا ظفاحلا هركذ .نيثالث نع

 .هتحص توب ىلع هب جاجتحالا يف فقوتيو «هلاح يف رظنيف

 هل وعدي نأ ةي يبنلا نم ىمعألا بلط نيأف «عازنلا لحم ريغ يف هنأ :يناثلا

 ؛مهروبقلو ءمهل دوجسلاو «تاومألا ءاعد نم ''هروضح عم هئاعدب ههجوتو

 مهباطخو ءمهل حبذلاو رذنلاو دئادشلا يف مهيلإ ءاجتلالاو «مهيلع لكوتلاو

 ىمعألا ثيدحف !؟اذك يب لعفا يالوم اي يديس اي :ةديعبلا ةنكمألا نم جئاوحلاب

 ءيش ىمعألا ثيدح يف سيلف ءرخآ ءيش هب ةثاغتسالاو ىلاعت هللا ريغ ءاعدو «ءيش

 هتعافشو هئاعدب لسوت وهف «هل عفشيو «هل وعدي نأ لكي يبنلا نم بلط هنأ ريغ

 نم بلط هنأ ةياور يفو «هل عفش هنأ ملعف ف هعفشف مهللا» :هرخآ يف لاق اذهلو

 رفعج اب نأ ركذو «ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق» يف ةيميت نبا سابعلا وبأ هركذ دقو )١(

 .روبقلا دابعل ةجح ثيدحلا يف سيل نكلو فورعم

 لامعألاب لسوتلا وأ هللا ءامسأب لاؤسلا عورشملا امنإو عدبلا نم تاذلاو قحلاو هاجلاب لاؤسلا (1)
 .ةحلاصلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 اي4 يبنلا نأو ءهئاعدب هل عفش ةي هنأ ىلع ثيدحلا لدف .هل وعدي نأ يب يبنلا

 ءاعد نأ ىلع ةلدألا مظعأ نم اذهف «هتعافش لوبق هلأسيو هللا وعدي نأ وه هرمأ

 ال ئ يبنلا نأ ىلع لدف هتعافش لوبق لأسي نأ هرمأ ةئ يبنلا نأل كرش هللا ريغ

 !؟ماوطلا كلت نم اذه نيأف .هل هللا ءاعدب الإ هتافش ىلع ردقي إل هيب هنألو ,ىعدي

 نأ امأ «هللا الإ هيلع ردقي ال يف قولخملا لاؤس وأ بئاغلا لاؤس يف وه انإ مالكلاو

 ثيدح يف ام ىلع كلذ يف راكنإ الف كل وعدي نأ هلأستف كبطاخي ًاصخش يأت

 ال وأ دمحم اي :هيف هلوق تبث ءاوسو ءال وأ ًاحيحص ناك ءاوس ثيدحلاف «ىمعألا

 هجوب هللا الإ هيلع ردقي ال |ميف قولخملا لاؤس ىلع الو «بئاغلا لاؤس ىلع لدي ال

 نإ هنأل ةا هلوسر ىلعو هللا ىلع رتفم وهف كلذ ىعدا نمو «تالالدلا هوجو نم

 هل وعدي نأ وهو «هيلع ردقي ام الإ هنم لأسي مل وهف «هسفن يئ يبنلا لأس ناك

 انإو «هنم لاسی مل وهف «هسفن هنم لاؤس ريغ نم هب هجوت ناك نو هيف راكنإ ال اذهو
 وهو ثيدحلا لوأ صن وه امك «هئاعدب ًاهجوتم ناك ءاوسو .هب هللا نم لأس

 «نيقولخملا تاوذب هجوتلا نإف «فيعض لوق ىلع هتاذب ًاهجوتم ناك وأ .حيحصلا

 نم دحأ نع الو يي يبنلا نع تأت مل «ةركنم ةعدب هللا ىلع مهب ماسقإلاو

 لاق .نيدلا ةمئأ نم مهوحنو ةعبرألا ةمئآلا الو «ناسحإب مه نيعباتلاو ءهباحصأ

 «نالف قحب هركأ :فسوي وبأ لاقو «هب الإ هللا وعدي نأ دحأل يغبني ال :ةفينح وبأ

 ةلأسملا :"”يرودقلا لاقو .مارحلا رعشملاو تيبلا قحبو «كلسرو كتايبنأ قحبو

 وحنو كئايبنأ وأ «كتكئالمب وأ «نالفب كلأسأ :لوقي ال ءزوجت ال قولخملا قحب

 قح يف الإ «"مالسلادبع نب زعلا راتخاو .قلاخلا ىلع قولخملل قح ال هنأل «كلذ

 .دلب رودق ىلإ ةبسن ةيعفاشلا ءاملع نم (1)
 .ةيعفاشلا نم (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىلع هنأ مدقت دقو «' '”ىمعألا ثيدح ىلإ ريشي .ثيدحلا تبث نإ ةصاخ هيب يبنلا

 هاور ثيدح كلذ يف درو دقو .هتاذب ال هئاعدب لسوت هنأ الإ هيف سيل هتوبث ريدقت

 امل ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع قيرط نم “"ةعجنلا دعبأف (هكردتسم» يف مكاحلا
 الإ دمحم قحب كلأسأ» :لاقف «شرعلا ىلإ هسأر عفر «هبنذآ يذلا بنذلا مدآ بنذأ

 نآرقلل فلاخ هنأل ؛”عوضوم لب فيعض ثيدح وهو .ثيدحلا "70... ترفغ

 َنريَكْلا م کتل اَنَمَحَيَرَو ال رفق ر نیو شا اتاط اتر الق :ىلاعت لاق

 هنظأ :ثيدحلا اذه يف يبهذلا لاق .مدآ هلاق يذلا وه اذهف ۲١( :فارعال» 4(

 هثيدح سيل :نيعم نبا لاق «هفعض ىلع قفتم ديز نب نح رلادبعو ءًاعوضوم
 .ءيشب

 اهتوبث ريدقتبو «تاياورلا رثكأ يف تبثت مل خلإ هجوتأ دمحم اي :هلوق نأ :ثلاثلا
 .همالك عمسيو هاري نّيعم رضاحل باطخ اذه نأل ؛هللا ريغ ءاعد زاوج ىلع لدي ال

 نيأف «هيلع ردقي ام هنم بلطي اک ءاعدلا هنم بلطي يحلا هنإف ؛كلذ يف راكنإ الو

 ؟نوملعي كرشلاو عدبلا لهأ ناك ول تيملاو بئاغلا ءاعد نم اذه

 «ةليللاو مويلا لمع» يف نَّسلا نباو ىلعي وبأ هاور ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو

 نب فورعم انث «قيقش نب ورمع نب نسحلا انث ىلعي وبأ انثدح :يِنّسلا نبا لاقف
 نع «هيبأ نع «ةدرب يآ نع «ةداتق نع «ديعس نع «يدنقرمسلا ذاعم وبأ ناسح

 دانيلف ضرأب مكدحأ ةباد تتلفنا اذإ» :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللادبع

 زع هللا نإف» «ريغصلا عماجلا» يفو «ينسلا نبا باتك يف اذكه «اوسبحا هللا دابع اي

 هيلع- هئاعدب لسوت وهف تبث نإ ىمعألا ثيدح نأ مالسلادبع نب زعلا ىلع يفخ دقو )١(
 .هتاذب ال -مالسلا

 .سوماقلا يف اك نونلا مضب «ةعجنلا»و باوصلا نع دعب يأ ()
 .«شرعلا ةمئاقب ابوتكم هتيأر :لاق هلضفو دمحمب كملعأ يذلا ام هلأس هللا نأ» ثيدحلا ةيقبو ()

 .ةعامجو ةيميت نبا سابعلا وبأ عوضوم هنأ ىلع صن نممو (:)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىلع هرادم ثيدحلا اذه نأ باوجلاو ««مكيلع هسبحيس ًارضاح ضرألا يف لجو

 ذاعم وبأ انث :لصألا يف هلوقف يدنقرمسلا ذاعم وبأ وهو ءناسح نب فورعم

 يف يبهذلا لاقو «ثيدحلا ركنم :يدع نبا لاق .خسانلا نم هنظأ أطخ يدنقرمسلا

 ةليوط ةخسن رذ نب رمع نع يور دق « ثيدحلا ركنم :يدع نبا لاق :«نازيملا»

 فيك ذإ «لطاب وه لب :لوقأو .فيعض ثيدح :يطويسلا لاقو ؛ةظوفحم ريغ اهلك

 لثم تابثألا ظافحلا ديعس باحصأ نع بيخي مث «ةداتق نع «ديعس دنع نوكي

 دلاخ يبأو «ثراحلا نب دلاخو .ةماسأ يبأو «ةيلع نب ليعامسإو «ناطقلا ىيحي

 نباو ءردنغو ءيراصنألاو «كرابملا نباو ءثراولادبعو «ةبعشو «ءنايفسو ءرمحألا

 ىوقأ نم اذهف .ثيدحلا ركنملا لوهجملا خيشلا هب يتأي ىتح «مهوحنو يدع يبأ

 ردقي ايف رضاحلا ءاعد نم اذه نأل «هيف ليلد ال هتوبث ريدقتبو «هعضو ىلع ةلدألا

 .«مكيلع هسبحيس ًارضاح ضرألا يف هلل نإف» :لاق اك هيلع
 رهاط انثدح :لاقف «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هاور ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو

 ديعس يبا نع «بهو نبا انث «جرفلا نب غبصأ انث ءيرصملا سريق نب ىسيع نب
 لهس نب ةمامأ يبأ نع «ينيدملا يمطخلا رفعج يبأ نع «مساقلا نب حور نع «يكملا

 ال نامثع ناكف .هل ةجاح يف نافع نب نامثع ىلإ فلتخي ناك ًالجر نأ فينح نب

 ناثع هل لاقف «كلذ هيلإ اكشف فينح نبا يقلف «هتجاح يف رظني الو «هيلإ تفتلي

 :لق مث «نيتعكر هيف لصف دجسملا ىلإ تئا مث ءأضوتف ةأضيملا تئا :فينح نب
 ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم اي ةمحرلا يبن دمحم انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا

 .ثيدحلا ... يتجاح يل يضقيل كبر

 :هوجو نم باوجلاو

 لاق ءلوهجم وه لب ةلادعلاب فرعي ال نمم ىسيع نب رهاط ةياور نأ :لوألا

 يبأ نب ديعس نع «بدؤملا يرصملا نيسحلا وبأ سريق نب ىسيع نب رهاط :يبهذلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نيعستو نيتنثا ةنس يفوت .يناربطلا هنعو .جرفلا نب غبصأو ءريكب نب ىيحيو «ميرم

 جاجتحالا زوجي ال لاحلا لوهجم ًاذإ وهف ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو «نيتتمو
 .ةنسلاو باتكلا صوصن فلاخي ايف يسال «هرخب

 بهو نبا خياشم نإف «لوألا نم ةلاهج دشأ يكملا ديعس يبأ نع :هلوق :يناثلا

 نب ةحلطو «ةنييع نباو «حلاص نب ةعمزو «نمحر لادبع نب دوادك نوفورعم نييكملا

 سيلو «يجنزلا دلاخ نب ملسمو «سيق نب رمعو «جيرج نباو ءيمرضحلا ورمع

 .لوهج هنأ نّيبتف ,ديعس ابأ ىنكي نم مهيف
 ام ةياغ «بئاغلاو تيملا ءاعد ىلع ليلد هيف سيلف هتوبث ريدقتب انلق نإ :ثلاثلا

 هب لاؤس قولخملاب هجوتلا نإف ؟تيملا ءاعد نم اذه نيأف «هئاعد يف هب هجوت هنأ هيف

 اهيف هب ةثاغتسالاو هئاعدو هسفن قولخملا لاؤس يف وه نإ مالكلاو «''”هنم لاؤس ال

 يف هنإف «هب لاؤسلا نيبو ءصخشلا لاؤس نيب قرفي دحأ لكو «هللا الإ هيلع ردقي ال
 يف امأو «هئاعدب وأ هتاذب هللا ىلع هجوت نكلو «هلل ءاعدلا صلخأ دق هب لاؤسلا

 يف سيلف «ءاعدلا ةدابع يف هلل ًاكيرش هلعج دقف هللا الإ هيلع ردقي ال ام هسفن هلاؤس

 حيرص وه اک هلل ءاعدلا صالخإ الإ اذه فينح نبا ثيدحو «ىمعألا ثيدح

 نإ ءهيلع ردقي ايف تيمل ةبطاخملا يف سيل اذهو «كب هجوتأ دمحم اي :هلوق الإ «هيف

 ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :يلصملا لوقي اك هنهذ يف هل ًارضحتسم هتبطاخم هيف

 .هتاكربو هللا

 «نيحلاصلا نم تيمو بئاغ لك ءاعد ىلع ليلد هنآ اومعز مبأ :عبارلا

 بئاغ لك ءاعد ىلع ليلد هنأ ىلإ دسافلا مهمهفب ثيدحلا نم هومهف امع اوجرخف

 هتايح يف الو .هتوم دعب يب لوسرلا ءاعد ىلع ًالصأ هيف ليلد الو حلاص تيمو

 بئاغلا ءاعد ىلع ليلد هيف نكي مل كلذ ىلع ليلد هيف ناك ول مث «هيلع ردقي ال ايف

 .عدبلا يف ال كرشلا يف مالكلاو كرش هنم لاؤسلاو «ةعدب هتاذب يأ هب لاؤسلاف نيرمألا نيب قرف كانهو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 تبث ام ذإ ,عامجإلاب لطاب وهو «قرافلا دوجو عم سايق هنأل ؛ًاقلطم تيملاو
 .هيلع هريغ سايق زوجي الف ,دحأ هيف هيواسي ال تاماركلاو لئاضفلا نم ايي يبنلل

 مهسايق لطبف «هيلع هريغ سايق ىلإ ةجاح الو ةجاحلل زوجي (نإ سايقلاف ًاضيأو
 ,ةفورعملا بتكلا ضعب يف دوجوم وه ام هب اوجتحا ام ةياغ اذه .مهبهذم سفنب

 مكتيعأ اذإ :مهوقك ,مهسفنأب هوعضو امم وهف ةثالثلا ثيداحألا هذه ىوس امو

 لاق .هعفنل رجحب هنظ مكدحأ نّسح ول :مهلوقو ءروبقلا باحصأب مكيلعف رومألا
.0( 

 ناثوألا دابع نيكرشملا عضو نم وهو :ميقلا نبا
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 .دساف سايق وهو هيلع لوسرلا ريغ سايق (۱)
 :مالسإلا خيش لاق «ميظع هللا دنع يهاج نإف يهاجب هولأساف هللا متلأس اذإ» :ثيدح هب اوجتحا امو (۲)

 .نيدلا يف ةدمتعملا نيملسملا بتك نم ءيش يف وه الو «ملعلا لهآ نم دحأ هوري مل عوضوم ثيدح وهو



 بان

 مط وعيطََسيالَو © دوق مو انیس یخ ال ام وکر 3 ص و يي 3 اس 4 وو حاس ص

 .(151-141 :فرعألا) 4( تورص شتا الو ارض

 . خلا
 الو نوعفني ال مآ هللا نود نم نيوعدملا لاح نايب ةمجرتلا هذه نم دارملا

 يعد نم لكف «مانصألاو نوح اصلاو ءايبنألاو ةكئالملا كلذ يف ءاوسو «تورضي

 مل وعبق لسم برش و

 ۴ لدم برص شالا هاتی :ىلاعت لاق امك «'"هلاح هذهف هللا نود نم
 0 ويارس و

 مهدي نل هل أوعمتجأ ولو اياپ اًياجذ ذ أوفلحي نأ هلأ نود نم توعد كيرلا کا

 نح هلآ اور ام 227 بوالر كاملا مح م ودول ایس بابل

 ىلاعت هلوق كلذ يف كيفكيو ۳-۷٤(. :جحل» © رع ث للووقل ها َنِإ رد
 ا يتلا ياا

 ریا ) :لاع

 a ر م رے <۸

 ْنَلو دحأ هنآ نم نرش نآ ن لق لا اسر الو امض کل كَِمأ ل آل يتلق :قلخلا مركأل
 ملا

 كمآ دل لقأ# : :لاقو 1-58 :نجلا) © ءهيلمِرَو هلل اني اقلب لإ( ام هنود نم دج

 امو ِرَمْلَأ ني ترڪ ساک َبيَمْلا ملأ تکو کو ھا آسام لإ اًرَصاَلَواَعْفَت یی
 اواو : :لاقو ء(۱۸۸ :فارعألا) © نومو موق رسو يمال أنَ نإ وشل سَم

 الو اع کو ارض مهسشنال وکیل الو ومع مهو ایس وقلي ال دهاء ونود نم
 رک مر روس س ع ا

 اودع لق اوناك مهن أ مولعملا نم و r)» :ناقرفلا) 5 اوشن الو ةورح الواتوم نوكمل

 نوؤرتي مهغأ ةكئاللملا نع ىلاعتو هناحبس ريخأ اذهو «نحلاصلاو ءايبنآلاو ةكئاللملا

 اإ لوہا ةكيلملل لوي من امیج مھرشص موو :ىلاعت لاق اک «ةمايقلا موي مهنم

 )١( :فرعألا) 4 وع خو انیس یخی الم 191(.



 ديمحلا ريزعلا ريسين

 وجل نودي واک لب مهنود نم اتو تا كنحبس اولاق (5) نودي اؤاك

 . ٤۰-۱ :ابس) © نومو موب مهر اڪ

 :ىلاعت هلوق نأ امه مجرتملا ةيآلا ىلع نيرسفملا مالك لصاحف كلذ نبت اذإ

 فيئعتو عيرقتو خيبوت 0١(. :فارعألا» 4( وق م هو انيس لح ال ام نوکر 1س

 هب قحتست ام اهيف سیلو ًائيش قلخت ال ًادابع ىلاعت هللا عم نودبعي مہأب نيكرشملل

 نوقولخ كلذ عم مهو مهدبع نمل وأ مهسفنأل رصنلاو قزرلاو قلخلا نم ةدابعلا

 .هانركذ ام هب دارملاف ماهفتسالا جرحت مالكلا جرخ نإو «مهقلخ قلاخ مهو نوثدحم

 04۲ :فارعألا) 9(4 تورص مشا لو اصن ل َنوُعِيِطَمْياَلَو # :هلوقو

 هسفن رصن الو هيدباع رصن عيطتسي ال هلاح هذه نم نودبعيو «هب نوكرشيو يأ

 فيكف ءزجعلا ةياغ يف وهف هلاح هذه نمو ءرضلا هب دارأ نم هسفن نع عفدي نأب
 هذه يف نولخاد مهريغو نيح اصلاو ةكئالملاو ءايبنألا عيجو ؟ادوبعم ًالِإ نوكي

 الو ًارصن مهدبع نمل نوعيطتسي الو ًائيش قلخي نأ مهنم دحأ ردقي الف ءفاصوألا

 .هللا نود نم مهتوعد تلطب كلذك ناك اذإو «مهسفنآ نورصني
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 0 مسي وك هل
 (05) رف نم تكلمي ام نود نم توم تيل :ىلاَعَت ُهلوَقَو

 .ةيآلا 1١ ةروس) رک أوباحمَتْسأ ام وعم وکو اعد أو عمال مهوعد نإ

 نم نيوعدملا لاح نع ربخي ىلاعت هنأ هريغو ريثك نباك نيرسفملا مالك لصاح

 «مهفعضو مهزجع ىلع لدي اب ءاهريغو مانصألاو ءايبنألاو ةكئالملا نم هنود

 عامسو «كلملا يهو وعدملا يف نوكت نأ دب ال يتلا طورشلا مهنع تفتنا دق مہنأو

 اذإ فيكف ًاوعدم نوكي نأ لطب طرش مدُع ىتمف «هتباجتسا ىلع ةردقلاو «ءاعدلا

 .((© رمق نم تیام :هلوقب كلما مهنع ىفنف ءاهلك تمدع

 :ريمطقلا :ةداتقو .نسحلاو «ءاطعو «ةمركعو .«دهاجمو «سابع نبا لاق

 ر ا

 َنَم ادر مهل كلي ال ام هلآ نوذ نم ودعوا :لاق اک ءریمطقلا اذه رادقمب الو

 تيدا عدا لف لف :لاقو ۲ :لسدل) © یوشی الو ام ٍضْرألاَو توسل
 ام 4 ضال الو توکسلآ ف ورد لاني توت ا اود ن ع
 ءاعدلا عابس مهنع ىفنو ؟هللا نود نم ىعدي فيكف هلاح اذه ناک نمف ۲

 ال اهنوعدت يتلا ةهلآلا نأ ينعي ٠١(« :رطاف) 5 ءاد أوُعمسم ال مهوعدت نإ # :هلوقب

 اوقلخ امل نورخسم مهلاوحأب نولوغشم ةكئالم وأ تاومأ مهنأل مكءاعد نوعمسي

 نوحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملا امأ «ماتصألا يف اذه :لوقي كرشملا لعلف ءدامج وأ هل

 4 کک اوباش ام اویس وول :هلوقب كلذ هناحبس یفنف «نوبيجتسيو نوعمسيف
 نم عيمج مع لب «مانصألا ىلاعت صخ امو «مهنم نوبلطت ام ىلع نوردقي ال :يأ

 اك «نيح اصلاو ءايبنألاو ةكئالملا نودبعي اوناك مهنأ مولعملا نمو .هنود نم ىعدي

 الو ًالالقتسا ال مهنم دحأ ءاعد يف صخري ملف «هباتك يف كلذ ىلاعت هللا ركذ



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ا :هلوقك 4 محنه َنورفكي ميقا موو :هلوقو .ةعافشلاب ةطاسو

 اع نویو يداعب َنوُرُفْكَيَس الك ا اع م وکیل هل! هلا وڈ نم

 7 دقف هللا ريغ اعد نم نأ ىلع حيرص صن اذهو (41-45 :ميرم) 9 اًَدِض

 :ىلاعت هلوقك ا نوؤربتيو «ةمايقلا موي هب نورفكي نيوعدملا نأو «""هطرشب

 مهب َتَعَطَمَتَو بادصلا اواو اوُمَبَنأ تيدا ىم وعيا بدلا اَ ذإ»
 الو :لاق اذهلو ارعا را ب مالك لع لیت ا 0( ايلا

eريصت امو اهآمو رومألا بقاوعب كربخ الو :يأ ٠ :رطاف) 4( ريح لَم كبس  

 .ةلاحم ال عقاولاب ربخأ هنإف «ىلاعتو كرابت هسفن ينعي :ةداتق لاق .اهب ريبخ لثم هيلإ
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 ءرداق ريغ رضاح ًايحوأ ًابئاغ وأ ًاتيم وعدملا نوكي نأ وهو كرشلا طرشب يأ :«هطرشب» :هلوق )١(

 اذه نأل ؛كرشلا نم سيلف هذقني نأ ًارضاح ًايح قيرغلا لاؤسك رداقلا رضاحلا يحلا ءاعد امأ

 نم وهف  ءوَوُدَع نم ىلا لع وعيش نم ىلا ساک :ىلاعت لاق اک «بابسألا لعف باب نم

 .هللا الإ اهيلع ردقي ال ةيبيغ رومأب بابسألا ءارو ناك ام وه كرشلاو اهيلع رودقملا بابسألا



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ُحِلْفُب فك» :َلاَقَف حا مَ هلك يلا حش :َلاَق سا نع حبحّصلا فَ

 :A) نارمع لآ) 4 مَع رمأْلا نمل سس #3 :تلرَتَف 2؟ مَن اوس موت

 نع تباثو «ديح نع يراخبلا هقلعف «نيحيحصلا» يأ .«حيحصلا يف» :هلوق

 نع ملسم هلصوو .هب سنأ نع ديمح نع يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هلصوو «سنأ

 «سنأ نع «ليوطلا ديمح ينثدح :«يزاغملا» يف قاحسإ نبا لاقو سنأ نع «تباث

 ليسي مدلاو حسمي لعجف .ههجو يف جشو دحأ موي اب يبنلا ةيعابر ترسك :لاق

 مهيبن هجو اوبضخ موق حلفي فيك» :لوقي وهو مدلا حسمي لعجو «ههجو ىلع

 .ةيآلا هللا لزنأف 1؟مهسبر ىلإ مهوعدي وهو

 يف ةصاخ سأرلا يف جشلا : “تاداعسلا وبأ لاق اة يبنلا جش» :هلوق

 نم هريغ يف لمعتسا مث ؛هقشيو هيف هحرجيف ءيشب هبرضي نأ وهو «لصألا
 صاقو يبأ نب ةبتع نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ماشه نبا ركذو .ءاضعألا

 نب هللادبع نأو ؛لفسلا هتفش حرجو .لفسلا ييي يبنلا ةيعابر رسك يذلا وهو

 تنجو يف هحرج ةَنْمَق نب هللادبع نأو «هتهبج يف هجش يذلا وه يرهزلا باهش

 هجو نم مدلا صم نانس نب كلام نأو «هتنجو يف رّمْعملا ٍقَّلِح نم ناتقلح تلخدف

 ("”«رانلا كسمت نل» :هل لاقف «"''هدردزا مث ای هللا لوسر

 لَك هللا لوسر ةئمق نب هللادبع ىمر :لاق ةمامأ بأ ثيدح نم يناربطلا ىورو

 لوسر لاقف ةئمق نبا انأو اهذخ :لاقف هتيعابر رسكو .ههجو يف هّجحشف دحأ موي

 .«ثيدحلا بيرغ ةياهنلا» يف ريثألا نبا وه )١(

 .هعلتيا :يأ (؟)

 يف اى يب يبنلاب صاخ وهف ثيدحلا تبث نإف سجن مدلا نأل هعلتبي الو هيقلي نأ لصألا (۳)
 «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» يف نانس نب كلام ةمجرت رظناو يطويسلل (ىربكلا صئاصخلا»

 .كانه ةصقلا ركذ دقف رجح نبال



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ت 0

 ىتح هحطني لزي ملف (لبج سيت هيلع هللا طلسف «هللا كأمقأ كل ام» كي هلل

 لك يهو «ءايلا فيفختو ءارلا حتفب - ةيعابرلاو :يبطرقلا لاق .ةعطق ةعطق هعّطق

 اهنأ دارملاو :ظفاحلا لاق .تايعابر عبرأ ناسنإللو :يوونلا لاق '"”ةينث دعب نس

 .اهلصأ نم علقت مل ةقلف اهنم بهذف ترسك
 :يوونلا لاق .""رظن هيف هسأر يف جش هنإ :مهضعب لوق نأ اذهب رهظف :تلق

 اولانيل مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألاب ءالتبالاو ماقسألا عوقو اذه يفو

 لاق . “مهب اوسأتيلو ؛مهباصأ ام مهريغو مهمبأ فرعتلو «باوثلاو رجألا ليزج

 ام مهماسجأ ىلع ًارطيو ءايندلا نحم مهبيصت رشبلا نم مهنأ ملعيلو :“يبطرقلا
 ىلع رهظ اب نتتفي الو «نوبوبرم نوقولخم مهنأ اونقيتيل رشبلا ماسجأ ىلع أرطي

 ىراصنلا ىلع هسبل ام مهرمأ نم ناطيشلا سبليو «تازجعملا نم مههديأ
CD 

 مهريعو .

 ةروهشملا ةعقاولا هدنع تناك .نآلا ىلإ فورعم لبج .(دحأ موي» :هلوق

 .هيلإ تفيضأف

 نع تباث قيرط نم ملسم داز 21؟مهيبن اوجش موق حلفي فيك لاقف» :هلوق

 .لعولا وهو )١(

 .ناتيعابرو ناتنث ةعبار األ ةيعابر تيمس (؟)

 .خاسنلا ضعب نم أطخ هلعلف ههجو رهظي مل ريظنت هيف ريظنتلا ءرظن هيف رظنلا (۳)

 اوعيطتسي مل ثيح هلل قح ةدابعلا نأو ةدابعلل نوحلصي ال ءايبنألا نأ يهو مظعأ ةدئاف هيفو (5)

 رسفملا ريغ وه يبطرقلاو «ملسم ىلع هحرش يف ضايع يضاقلا وهو «يضاقلا لاق ةخسن يفو (5)

 حراش وهو سابعلا وبأ وهو هل ذيملت رسفملا لب «ةركذتلا» بحاص وه يذلا هللا دبع وبأ

 ال رشب ءايبنألا نأ وهو ةدئافلا هذه ىلع ههيبنت يف نسحأ دقلو .«ملسم ىلع مهفملا» وهو «ملسم

 .ةدابعلل نوحلصي

 .همأو سيڪ اودع ىتح (5)



 حسا لل ديمحلا زيزعلاريسيت

 .(ههجو اومدأو هتيعابر اورسكو» سنأ

 ةيطع نبا لاق :«(118 :نارمع لآ) © ٌةْيَّش ِرْمَأْلا نمک سل # :هللا لزنأف» :هلوق

 نأ ىلإ هسفن تلاف ؛شيرق رافك حالف نم سأي لاحلا كلت يف هقحل ةي يبنلا ناك

 : 204 ٤یم رمألا نم كلل س :كلذ ببسب هل ليقف مهنم حيريو هللا مهلصأتسي

 .كبرل ءاعدلا ىلع مدو .كنأشل تنأ ضماف هللا ديب رومألا بقاوع يأ

 وأ ءمهتبكي وأ مهكلہ نأ امإف «مهرمآ كلام ىلاعت هللا نأ ىنعملا :هريغ لاقو

 امنإو .ءيش مهرمأ نم كل سيلو ء اورصأ نإ مهبذعي وأ ءاوملسأ نإ مهيلع بوتي

 رمال َنِم كلل سل :هلوق نوكي اذه ىلعف ,مهداهجو مهراذنإب رومأم دبع تنأ
 كل سيل يأ :قاحسإ نبا لاقو .'''هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ضارتعا # ءىس

 .مهيف هب كترمأ ام الإ يدابع يف ءيشب مكحلا نم
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 :هلوق هيلع فوطعملاو © يباح حاوي مي واول :ةقباسلا ةبآلا يف هلوق هيلع فوطعلا (1)

 .اهيلع ةضرتعم © ْمِِلَع بوس وأ ءىس رمال نيكل سل  :هلوقو 2 مهڪ بوس



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ملابس

 ّنِم هسا َعَقَر اَذِإ :ُلوُقَي ةي هللا َلوُسَر َعِوَس هنأ ٌرَمُع نبا نع ِهِيِفَو

 :ُلوُقَي ام َدْعَب االف االف ْنَعلا َمُهّللا» :ِرْجَملا نم ةَريخألا ٍةعْكَّرلا يف عوُكّرلا
4 rtd 0 ا 

 . و رثألا نيكل نيا هللا رنا .(دْمَحْلا َكَلَو اَنَيَر هدي ْنَل هللا حوس

 رب ثراحلاَو ورم نب ليسَ هيما نب َناَوْفَص ىلع وعدَي» :ةياور يو

 .#2 ءىس رَمأْلا نم کک س وم :تَلَرَتَق ماشو

 هاورو ‹«يراخبلا حيحصالا هب دارملاو «حيحصلا» ف : يأ .(هيفو)» :هلوق

 .ىئاسنلا

 نم «ليلج يباحص «باطخلا نب رمع نب هللادبع وه :«رمع نبا نع) :هلوق

 ثالث ةنس تام .حالصلاب كي هللا لوسر هل دهش ءًاضيأ مهئاملعو ةباحصلا داّبع

 .اهيلت يتلا لوأ وأ اهرخآ يف نيعبسو

 ام دعب وه ءالؤه ىلع تونقلا اذه «هرخآ ىلإ ال هللا لوسر عمس هنإ» :هلوق

 .دحأ موي هتيعابر ترسكو حش

 درطلا :نعللا لصأ :تاداعسلا وبأ لاق .«ًانالفو ًانالف نعلا مهللا» :هلوق

 .ءاعدلاو بسلا قلخلا نمو هللا نم داعبإلاو

 ال «نعللا ظفلب هللا نم هداعبإو نوعلملا درط بلط قلخلا نم هنأ رهاظلا :تلق

 .متشلاو بسلا قلطم
 نبا ثراح او ءورمع نب ليهسو ؛ةيمأ نب ناوفص :ينعي .«ًانالفو ًانالف» :هلوق

 ةالصلا يف نيكرشملا ىلع ءاعدلا زاوج هيفو .اهدعب يتلا ةياورلا يف هيب اك ماشه

 .ةالصلا رضي ال كلذ نأو «ةالصلا يف مهئامسأب ممهو مهيلع وعدملا ةيمستو

 هدمح باجأ :تاداعسلا وبأ لاق .«هدمح نمل هللا عمس :لوقي ام دعب» :هلوق

 لاوقألاب قلعتم عمسلا نأل «فوذحع «عمس» لوعفم :يليهسلا لاقو .هلبقتو



 ديمحلا زيزعااريسيت

 «عمسلل ةنراقملا ةباجتسالا وهو دئاز ىنعمب نذؤت ماللاف ءاهريغ نود تاوصألاو

 نبا لاقو .هدمح نمل ةباجتسالا وهو «دئازلا ىلع ةلالدلاو زاجيإلا ةملكلا يف عمتجاف

 :ىنعم هنمضتل ماللاب هدمح نمل هللا عمس يدع :هانعم ام -ىلاعت هللا هحر- ميقلا

 .نمضم وه امنإو كانه فذح الو «هل باجتسا

 لاق .واولا طاقسإب يراخبلا تاياور ضعب يفو .«دمحلا كلو انبر» :هلوق

 لاد اهتابثإ نأك :ديعلا قيقد نبا لاقو .ىرخألا ىلع امهادحإل حيجرت ال :يوونلا

 ىلع لمتشيف «دمحلا كلو بجتسا انبر :ًالثم ريدقتلا نوكي نأل «دئاز ىنعم ىلع

 .ريخلا ىنعمو ءاعدلا ىنعم

 عم دومحملا نساحم ىلع نوكي دمحلاو «مذلا دض دمحلاو :مالسإلا خيش لاق

 هنيب قرفو «ميقلا نبا لاق اذكو «هل ضغبلا عم هئواسم ىلع مذلا نأ اك «هل ةبحملا

 بح نع ًادرجم ًارابخإ نوكي نأ امإ ءريغلا نساحم نع رابخإلا نأب حدملا نيبو

 وهف «يناثلا ناك نإو «حدملا وهف لوألا ناك نإف «هتدارإو هبحب ًانورقم وأ «ةدارإو

 ناك اذههو ؛هميظعتو هلالجإو هبح عم دومحملا نساحم نع رابخإ دمحلاف .دمحلا

 و «هلل دمحلا لاق اذإ لئاقلاف .درجم ربخ هنإف «حدملا فالخب ءاشنإلا نمضتي ًاربخ

 عماج مساب ىلاعت هيلع دمحي ام لك نع ربخلا همالك نمضت «دمحلا كلو انبر :لاق

 لك تابثإ مزلتسي كلذو «ةردقملاو ةققحملا ةلمجلا دارفأ نم درف لكل نمضتم طيح

 الو «هجولا اذه ىلع ةظفللا هذه حلصت ال اذهو «ىلاعت برلا هيلع دمحم لايك

 نيب عمجي مامإلا نأب حيرصتلا هيفو .ديجملا ديمحلا وهو «هنأش اذه نمل الإ يغبنت

 كلذ يف فلاخو .فسوي وبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو «ديمحتلاو عيمستلا

 .هدمح نمل هللا عمس لوق ىلع رصتقي :الاقف ةفينح وبأو كلام

 نب ثراحلاو ءورمع نب ليهسو «ةيمأ نب ناوفص ىلع وعدي ةياور ينو» :هلوق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت للعب.

 5 U تاي د . 0
 ببسلاو ءدحأ موي نيكرشملا ءاسؤر مهنال ء5 هللا لوسر مهيلع اعد امنإ « (ماشه

 امف كلذ عمو «نايفس وبأو مه يب نيلسرملا ديس ىلع ترج يتلا ليعافألا كلت
 4 م يس ل ل چ ي د2 ےس

 وأ ْمهْيلَع بوتس وأ ءس رْمأْلا نم كل هلا سیل م :هيلع ل نك لب یف م سا

 اولعف مهنأ عم « اونمآو مهيلع باتف 6 :نارمع لآ) 4(ا توم د مه آف مهب

 رسكو «هل مهجشو «هدالب يف لك مهين هور اهنم ںانکلا راک اهلي ا ایا

 «نيملسملا ىلتقب ليثمتلاو راصنألا مهلتقو «نينمؤملا مهمع ينب مهلتقو «هتيعابر

 «هسفن نع مهعفدي نأ ةئ يبنلا ردقي مل هلك اذه عمو «مهرفكو مهكرشب مهالعإو
 ا ھل

 رع نل ین لف ا اسر الو ارض كلما ال يله أم :یلاعت لاق اک هباحصأ نع الو

 أحل لب ١-78 :نجلا) 4 هيسرو هانم اغلب لإ ادم ٌدَحَسلُم ونود نم دج نو دحأ هلأ نم

 ةالصلا يف ةَ مهيلع اعدو «مهكالهإو رضلاو عفنلا ىلع رداقلا كلاملا هبر ىلإ ةي
 ام هلك اذه عمو «هئاعد ىلع نونّمؤي ءايلوألا تاداس هفلخو ءارهج ةبوتكملا

 رضلاو عفنلا نم ةئ هدنع ناك ولف « اونمآو مهيلع بات لب «مهيف هل هللا باجتسا

 لاق | رمألا نكلو «ةميظعلا لاعفألا هذه ىلع هنوقحتسي ام مهب لعفي ناكل ءيش

 بتل ونؤكد ڈی لإ وم نأ ايتو وأدري کب اد ا :للعت
 ف لب نيحلاصلاو ءايلوألا يف روبقلا دابع هدقتعي ام اذه نيأف ٠١( :ميهارب» 4 )

 ,مهاعد نم نوعفني مهنأ ءارقفلاو ""بيذاجملا مهنومسي نيذلا تيغاوطلا

 .مهترضحو مهتبيغ يف ارحبو رب مهنوعديو «مهاحب ذال نم نورصنيو
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 .اوملسأ مهلك ةثالثلا ءالؤهو )١(

 !مهمعزب مهيلإ بذجنت وأ بولقلا نوبذجي مهنأل )۲(



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 < ر ال س ی و 27 رک 56 جد 7 و

 راو :هيَلَع َلزنَأ نيج ي هللا َلوُسَر َماَق :َلاَق َةَريَرُه يآ نع هيف

 وَأ- شْيَرُق َرَّشْعَم اَي» :َلاَق 4 :ءارعشلا) 4 ےیل ی َكّيريشع
 سابع ا ايش هللا َنِم ْمُكدَع ىنْغَأ ل كسم أ اورتشا .-اهوحن و هم 2 ى ل 6 سس <

 0 م 5 ت م ها مع 8

 ىنغأ ال كلو هلل | ٍلوُسَر َةَمَح ةيِفَص اي كيش هللا َنِم َكْنَع يِنْغَأأل بطلاب
 يل هر

 EF «يتئش ام يلام ْنِم يِنيِلَس دمخ َتْنب ٌةَمِظاَف اَيَو ايش هللا َنِم ِكْنَع

 .«اًعْيَش هللا نم ِكْنَع

 د

 .«يراخبلا حيحص) يف ي أ :«هيفو» :هلوق

 ًالوق نيثالث نم رثكأ ىلع همسا يف ظافحلا فلتخا :«ةريره يبأ نعا :هلوق

 «كردتسملا» يف مكاحلا هاور اك رخص نب نمحر لادبع همسا نأ يوونلا حّحصو

 يف تيمسف ءهرخص نب سمش دبع ةيلهاجلا يف يمسا ناك :لاق ةريره يبأ نع

 لاقو .رماع نبا ليقو ءورمع نب هللادبع همسا :هريغ لاقو .نمحرلادبع مالسإلا

 هتينكو سمش دبع ةيلهاجلا يف همسا ناك :لاقيو «رماع نب ريمع همسا :يبلكلا نبا

 هدانسإب يبالودلا یورو .ةريره ابأ هاثكو «هللادبع كك هللا لوسر هاسف .دوسألا وبأ

 ةياحصلا ءالضف نم يسود وهو هللادبع هاس هيب يبنلا نأ ةريره يبأ نع

 بتك يف هل يورو «هريغ هظفح امن رثكأ ايب يبنلا نع ظفح «مهئاملعو «مهظافحو

 وهو «نيسمخو عست وأ ناث وأ ةعبس ةنس تامو «ثيدح فالآ ةسمخ نم رثكأ ةنسلا

 .ةنس نيعبسو نان نبا
 يبنلا دعص سابع نبا ةياور نم (حيحصلا» يف ةَ هللا لوسر انيف ماق» :هلوق

 .افصلا ىلع ا

 .باوصلا وهو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ل بسب كعب

 ةريشع .21408) ىسيرقألا َكَيَريِشَع رذنأو# :هيلع هللا لزنأ نيح» :هلوق

 «مهنم برقألاف برقألا يأ :نيبرقألاو «هتليبق وأ نوندألا هيبأ ونب مه :لجرلا

 َنبدَلَأ اجاب :ىلاعت لاق امك «يويندلاو ينيدلا كناسحإو كربب سانلا قحأ مهخأل

 زال يبنلا لاقو ١(« :ميرحتلا» © ٌةَراَجْْطََو سالا اه دوو ارات يلهو كَسْفنَأ أوف انماء

 «كاخأو كتخأ مث كابأ مث» :لاق ؟نم :لاق مث ««كمأ» :لاق ؟ربأ نم :هل لاق نمل

 الئلو «هل ةعاطلاو .دايقنالا ىلإ مهريغل ىعدأ ناك هللا رمأ يف مهيلع ماق اذإ هنآألو

 ةوعدلا يف مهيباحيف ةاباحملاو ةفآرلا نم بيرقلل بيرقلا ذخأي ام ذخأي

 اك «ةماعلا ةراذنلاب ًاضيأ هللا هرمأ دقو .ةصاخ مهراذنإب رمأ كلذلو ,فيوختلاو

 دذ ل :لاقو ٠۷ :ميرم) © ااو وردو ولا وي ربل :لاق
 ةصاخلا ةراذنلا نأل ؛امهنيب يفانت الو ١( :سي) © نوع مهم ْمُهْوَباَء ذأ ام امر

 .ةماعلا دارفأ نم درف

 .ةعاجلا نكسمك رشعملا .«شيرق رشعم اي» :هلوق
 ءهلبق ام ىلع فوطعم هنأ ىلع «ةملك» بصنب وه .«اهوحن ةملك وأ» :هلوق

 .اهانعمب :يأ ««شيرق رشعم اي» :هلوق وحن ةملك لاق وأ :

 مدعو «هل ةدابعلا صالخإو هللا ديحوتب :يأ .(مكسفنأ اورتشا» :هلوق

 تاجنلا نمث كلذ عيمج نإف ءرجز هنع | ءاهتنالاو ءرمأ |يف هتعاطو «هب كارشإلا

 ريغ كلذ نإف «بابسألا كرتو باسنألا ىلع داهتعالا ال ؛هللا باذع نم صالخلاو

 مهوتي نأ هاسع ام ًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال :هلوقب عفدو .بابرألا بر دنع عفان

 الو ًاعفن هسفنل كلمي ال ناك اذإف «هتعافشب ًائيش هللا نم مهنع ينغي هنأ مهضعب

A د 

 نف أ هي 3 # :ىلاعت لاق امك ءهاصع ول هبر باذع هسفن نع عفدي الو ارض

 وأ ًاعفن هريغل كلمي فيكف ٠١(« :ماعنأل) © ٍٍميِظَع موي َباَّذَع ْنَر ٌتِيَصَع
 ا



 ديمحلا زيرعلاريسيت

 نم رمأ وهف .ةاصعلا ضعب يف الب هتعافش امأو !؟هللا باذع هنع عفدي وأ ارض

 ءاشي نم ةنجلا لخديو ءءاشي نميف عفشي هنأ ال «مهيلعو هيلع ًالضف ًءادتبا هلل

 .هب «يراخبلا حیحص) يو

 هللا نم مكنع ينغأ ال فانم دبع ينب اي :ًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال» :هلوق

 .اهرصتخا فنصملا لعلف .«ًائيش

 عفرلا «سابع» يف زوجيو ««نبا» بصنب .«بلطملادبع نب سابع اي» :هلوق

 دمحم تنب ةمطاف ايو هللا لوسر ةمع ةيفص ايو» :هلوق يف لوقلا اذكو «بصنلاو

 . هلع

 تلزن امل :تلاق ةشئاع نع ملسم ةياور يف ««تئش ام يلام نم يتيلس» :هلوق

 «دمح تنب ةمطاف اي» :لاقف وَ هللا لوسر ماق EY یدل كتريشع َرِذَلَو ل

 اي نيف «(متئش ام يلام نم ينولس «بلطملادبع ينب اي .بلطملادبع تنب ةيفص اي
 يذلا امنإو «هللا ىلإ مهبّرقي الو «ةنجلا مهلخدي الو .هللا باذع نم مهيجني ال هنأ

 ام امأو ءهللا ةعاط وه هللا ةمحرب رانلا نم يجنيو «ةنجلا لخديو هللا ىلإ برقي

 ام يلام نم ينولس» :لاق امك «مهنع اهب لخبي الف ايندلا رومأ نم ةي هيلع ردقي
 نباو «ديمح نب دبعو .دمحأ هاور ؛اهنالبب اهلبأس ًامحر مكل نإ الآ» :لاق کو ««متئش

 هبراقأل نيلسرملا ديس وهو حرص اذإف .رخآ ثيدح يف ملسم دنع وهو «رذنملا

 ال هنأ ناسنإلا نمآو «هتمعو همعو نيم اعلا ءاسن ةديس ًاصوصخ «مهريغو نينمؤملا

 يفو هيف داقتعالا نم سانلا نم ريثك بولق يف عقو ام ىلإ رظن مث «قحلا الإ لوقي

 ىتح هللا باذع نم نونغيو .نورضيو نوعفني مهنأ «نيلاصلاو ءايبنألا نم هريغ

 :ةدربلا بحاص لوقي

 حوللاملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 ««ةدربلا» بحاص لوق نم اذه نيأف «نيدلا ةبرغ فرعو «ديحوتلا هل نبت



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 نّيبيو ءًارانو ًاليل هنم أربتي وه اب هب هل نيحداملا نم |(هبارضأو يعربلاو

 ىف كلَ دل لكل :ىلاعت لاق اک سدقتو ىلاعت قلاخلاب هصاصتخا

 لان وشل سَم امو ربل ني نرگس َبْيَمْلا عل ٌثنُكو کو مآ آسام لل
 38 كسلا ر ّقحْلأ دعب ادامه (144 :فارعألا) 40 نومو موق رسو ريِذن

 :سرب) 405 وموال مآ وثم يأ لع کیر تمت فح كيك( تور
 ءاهرودص سواسول اهيبن مالكو ءار مالك تكرت لوقع تهات دقل هللات 78-5

 .اهسوفن يف ناطيشلا هاقلأ امو

 كرشلا اذه مهل رهظأف هلومأم اهب كردأ ةديكم مهداك نيعللا نأ بجعلا نمو

 نإ هللا "'رمعلو ''ههميظعتو نيح اصلا ةبحمو «هميظعتو ب هتبع ةروص يف

 نيعتملا بجاولا وهو «ةبحملاو مهل ميظعتلا وه ةبحملاو ميظعتلا اذه نم مهتئربت

 «نيح اصلا ضغبو ايب يبنلا ضغب ةروص يف صالخإلاو ديحوتلا ممه رهظأو

 .هقح هوسخبو «ىلاعتو هناحبس قلاخلا اوصقنت مهنأ اورعش امو مہ صقنتلاو
 .كلذب نيح اصلاو ةئ يبنلا اوصقنتو

 يف رداقلا برلا لثم زجاعلا قولخملا اولعج مه:ألف «ىلاعت قلاخلل مهصقنت امأ

 .رضلاو عفنلا ىلع ةردقلا

 اذإف «ىلاعت هلل قح اهعاونأ عيمجب ةدابعلا نألف «ىلاعت هقح مهسخب امأو

 .هقح هوسخب دقف «هریغل اهنم ًائيش اولعج
 كلذب مهنم نوضار مهن اونظ مهنألف ؛نيحلاصللو ايب يبنلل مهصقنت امأو

 امو :ىلاعت لاق اک هب اورمأي وأ كلذب اوضري نأ هلل اشاحو «هب مهورمأ وأ

 دعا وب ور
 اص الو اعم 0

 بحت ال تنأ اولاق نيح اصلا ميظعتو ةي لوسرلا ميظعت يف ولغلاو كرشلا نع دحأ مهان اذإف )١(

 .نيحاصلاو لوسرلا

 .ءادتبالل ماللاو ماقملل ديكأت وه |نإو أسق سيل يرمعل :ةدئاف (۲)



 ؛ءايبنألا) ۰©; ها نودعأت انآ هلل نأ هل جيون لإ وسير نم تلق ¿ نم السر

.(o 

 ام لعف ثيحب «رمألا اذه يف ايب هدُج «مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا يفو

 .فنصملا هلاق .نآلا ملسم هلعفي ول كلذكو «نونجلا ىلإ هب بسن

 درجم ىلع داتعالاو ةلاطبلا كرتو لامعألا يف داهتجالا ىلع ليلد هيفو

 أ يبن ىلإ بستني نمت قمحلاو شيطلا لهأ هلعفي اك صاخشألا ىلإ باستنالا
 باطخلا اذهب هتبارقو هتمعو همعو هتنب بطاخ اذإ ي4 هنأل ؛كلذ وحنو حلاص

 ًائيش هللا نم مهنع ينغي ال ناك اذإ هنأل ؛كلذ ىلع مهوحنو مهتيرذل ًاهيبنت ناك

 ىفتكا نمل ىلاعت لاق دقو ائيش هللا نم مهنع ينغي ال نأ ىلوأ مهتيرذ ناك
 ام ْمْكَلَو ْتكاَم اھ كح دم ُهَمَأ كيل :مهتعباتم نع ءايبنألا ىلإ باستنالاب 2

 سانلا ىلوأ نأ هيفو 014١« :ةرقبلا» كل تومي أوناك اًمع تول الو سک

 لآ نإ الآ» :ِِكَو لاق اک .هتاممو هايحم يف هتعباتمو .هتعاط لهآ مه هَ هللا لوسرب

 «لسم هاور «نينمؤملا حلاصو هللا يبلو امنإ ءءايلوأب يل اوسيل -ًانالف ينعي- يأ
 نإ الأ» :لاقف هتوم لبق هتيب لهأ عمج ي يبنلا نأ نسحلا نع ديمح نب دبع یورو
 مكنم يئايلوأ نأ الأ ءائيش هللا نم مكنع ينغأ ال ينإ الأ .مكلمع مكلو يلمع يل

 سانلا يتأيو مكباقر ىلع اهولمحت ايندلاب نوتأت ةمايقلا موي مكنفرعأ ال الأ ,نوقملا

 .«(ةرخآلا نولمحي
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت سب بج ابابا

)1( 

 باب

 كر لَ ادام أولا ر ھیولف نع عرفا ی : اع هللا لوق ےیل ر
 .(۲۳ :ًابس) 4 ريِكْلا لعل وهو

 : حا
 ىرقأ مه نيذلا ةكئالملا لاح نايب ةمجرتلا هذهب -هللا هحر- فنصملا دارأ

 «هنم مهتبيهو «ىلاعت هللا عم مهاح اذه ناك اذإف للا نود نم دبع نم مظعأو

 ىلاعت هللا عم نوعدي ال اوناك اذإو ؟هللا نود نم دحأ مهوعدي فيكف «هل مهتيشخو

 تاومألا نم ءيش ىلع ردقي ال نمم مهريغف «ةعافشلاب ةطاسو الو ًالالقتسا ال

 نيذلا نيكرشملا قرف عيمج ىلع درلا هيفف ءدبعي الو ءىعدي ال نأ ىلوأ مانصألاو

 ال © تورم دابع لب تحبس اَدََو نیلا دخن ْأوُلاَدَو  :مھیف ىلاعت 4 7 هل یر ر ق ےس سوهو م ب کے ر

 الو مملح امو مدي نیب ام ملي © توم عی ورا مهو لوَعْلا .هتوقیس
FSهذهف 577-08 :ءايبنألا) 00 نوُفِفْسم ءوَيديِسَح نم مهو ئصترأ نمل ال  

 ال هدحو هلل كلذ لب «ءىش ةيهإلاو ةيبوبرلا نم مه سیلو «مهتافصو مهلاح

 عزفلا لاز :يأ 4 رهيو نع عرفا حل :ةيآلا هذه يف لاق اذكو «هل كيرش

 نسحلاو «ىبعشلاو «ىملسلا نم رلادبع وبأو ءرمع نباو «سابع نبا هلاق ءاهنع

 مهبيصيو نوعزفيو نوقعصي مهقلخ ةمظع عم ةكئالملا نأ نايب ةمحرتلاب -هللا همحر ح دارأ )١(

 ةدابعلل حلصت ال ةكئالملا تناك اذإو ةدابعلل حلصي ال هنإف هلاح هذه تناك نمو يشغلا

 هريغل ءيش اهيف حلصي ال هللا قح صلاخ ضع ةدابعلاف ىلوأ باب نم نيقولخملا نم مهريغف
 .امهريغ نع ًالضف يبنل الو كلملاال



 DD ديمحلا رزيزعلاريسيت

 الإ :هلوق يف ةبيغلل يتلا رئامضلا هيلع تداع ام ىلع دئاع ريمضلاو .مهريغو

 .4 ترهلات این مک اتر 4 کلن
 نبا لاقف «هل ةياغ هنأ ىلع لدي ام مالكلا يف سيلو «ةياغلا ىلع لدت © ىح

 نومعزت امك ءاعفش مه الو :لاق هنأك «هرهاظ هيلع لدي فذح مالكلا يف :ةيطع

 دارملاو ءمهبولق نع عزف اذإ ىتح «نوداقنم :ينعي ءادبأ نوملسم ةدبع مه لب «متنأ

 ةيرم ال يذلا قحلا وهو :ريثك نبا لاق .هريغو «ريرج نبأ هراتخا ام ىلع ةكئالملا

 نع ثيداحألا ترهاظت :نايح وبأ لاقو .راثآلاو هيف ثيداحألا ةحصل «هيف

 اذإ ,ةكئالملا ف يه امنإ © ٌمهيوُلَق نع عرف اإ یخ :هلوق نأ ا هللا لوسر

 ىلع ديدحلا ةلسلس رجك تعمس هب هللا رمأي «'”ليربج ىلإ ىحولا تعمس

 ردص يف ةكئالملا ركذ نم ىنعملا اذهبو لاق .ةبيهو ًاريظعت كلذ دنع عزفتف ناوفصلا

 لوأ نم مهيلإ راشم ةكتالملا نأ رعشي نمو «ىلوألا ىلع ةيآلا هذه قسنت تايآلا

 ماقم اذه :ريثك نبا لاقو .اهلبق اب ةيآلا هذه هل لصتت مل # مُثَمَحَر يِ :هلوق

 همالك تاوامسلا لهأ عمسف يحولاب ملكت اذإ ىلاعت هنأ وهو «ةمظعلا يف عيفر

 .امهريغو قورسمو دوعسم نبا هلاق .ىَشَعلا نم مهقحلي ىتح ةبيهلا نم اودعرأ

 مالك اوعمس اذإ مهخأل كلذو ءقحلا هللا لاق :اولاق يأ : َّنَحْلآ اولا :هلوقو

 :نولوقيف © كير لاق ادام # :نولوقيف نولءاستي اوذخأ اوقافأ مث اوقعصو هللا

 4تا
 ىلع ىلاعت وهف ؛ءيش لك قوف وهف ءيلاعلا يأ (( ٌريَكْلا ملا وهوا :هلوق

 ." (ه:ط)90(]) ئوتْسأٍشرَمْلاَلَعْنَحَسلا## :لاق امك تاواهسلا قوف وه يذلا شرعلا

2 2 © 

 .ناكم لك يف هملعو هقلخ نم نئاب هشرع ىلع وتسم هتاوامس ىلع هنأب انبر فرعن فلسلا ةمئأ لاق (؟)



Oديمحلا زيزهلا ريسيت  

 يف َرمألا هللا ىَعَق اَذِإ» :َلاَق اک يلا نع ءةَريَرَه يأ نَع «حيجصلا» يف

 لع ةليلس هناك ."هلوقل اًناَعْضُخ اَهيَحيجَأب كيلا ِتَبَرَض ؛ِءاَّسلا
 ل

 واق مکر لاق ادام أولا هبولق نع عرفا حف كلذ هذن ِناَوْفَص

 | قرم «عْمَسلا قرتسُم ق سم اهعمسيف ۲۳(۰ :ًابس) 4( کلا ُلعْلا رهو

 سوس هه or و7

 باص َنَْب َهدبَو اََهَّرَحَم يفك نايس ُهَفَصَو ءضعَب ّقْوَف ُهضعَب اَذَكَه

 اهيقلُي ىَتَح هت هَ نم لإ ركآلا اهيقلُي مت تح نم لإ اهيِقلُيق ٠ ةَمِلَكلا ٌعَمسَيَ
 2 س

 0 هام

 اَماَقلَأ اّبُرَو ءاهيقْلُي نأ َلْبَق ُباَهّشلا ُهَكَرْدَأ ار «نهاگلاو راسلا ِناَسِل َلَع

 دک اك مو اتل لا دّق سيلا :ّلاَقي يذم ام بِكَ هكر ذم نأ لب

 .«ءامّسلا ّنِم ثَعِمش ىلا ِةَمِلَكلا كلب ٌّقَّدَصُيَ

 .«يراخبلا حيحص» يأ :«حيحصلا» يف» :هلوق

 يف هاضق يذلا هرمأب هللا ملكت اذإ :يأ .«ءامسلا يف رمألا هللا ىضق اذإ» :هلوق

 نبا نع «ريرج نباو .دواد وبأو «روصنم نب ديعس ىور امك ءنوكي ام ءايسلا

 ةلسلسلا رجك ةلصلص تاوامسلا لهأ عمس «يحولاب هللا ملكت اذإ :لاق دوعسم

 ىحوأ امل :لاق سابع نبا نع «هيودرم نباو «متاح يبأ نبا یورو .ناوفصلا ىلع

 :اولاقف هللا لاق امع اولأس مهبولق نع فشك الف «يحولاب ملكتي رابجلا توص

 .ًاقح الإ لوقي ال هللا نأ اوملعو «قحلا

 نم هسأر عفري نم لوأ نوكي هنإ ثيح ليربج لضفو «ةكئالملا لضف ىلع ليلد ثيدحلا يف )١(

 ثيح ليربج عم ةكئالملا بدأو قحلا لاق نولوقي ثيح هللا عم ةكتالملا بدأ هيفو «يشخلا

 ثيح ىلإ يحولاب يهتنيو لسرلا نيبو هللا نيب ةطساولا هنوكو هلضفل ليربج لاق اك نولوقي
 .هللا هرمأ



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لاق .ىلاعت هللا لوقل :يأآ «هلوقل ًاناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا تبرض)» :هلوق

 وهو «هيناث نوكسو هلوأ مضب ةياور ينو .عوضخلا نم نيتحتفب ًاناعضخ :ظفاحلا

 .نيعضاخ ىلعمب ردصم

 وهو «ناوفص ىلع ةلسلس عومسملا توصلا نأك :يأ .«ةلسلس هنأك» :هلوق

 ةلصلصك ةلصلص» :يحولا ءدب يف هلوق لثم وه :ظفاحلا لاق .سلمألا رجحلا

 نبا ثيدح نم هيودرم نبا ىور دقو .يحولاب كلملا توص وهو ««سرجلا

 ةلصلصك ةلصلص تاوامسلا لهأ عمس «يحولاب هللا ملكت اذإ» :هعفر دوعسم

 .ثيدحلا «ناوفصلا ىلع ةلسلسلا

 لاذلاو ءافلا مضو نونلا نوكسو ةيتحتلا حتفب وه .«كلذ مهذفني» :هلوق

 هللا ذفني :يأ .ةكئالملا ىلع دئاع مهذفني يف ريمضلاو «لوقلا يأ «كلذ «ةمجعملا

 كلذ صلخي :يأ ءرهظأ وهو :ليقو .مهيلإ هيقلي :يأ ءةكئالملا ىلإ لوقلا كلذ

 .ساونلا ثيدح يف اك «كلذ نم اوعزفي ىتح ةكئالملا بولق يف يضميو «لوقلا

 نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع قيرط نم هيودرم نبا دنع سابع نبا ثيدح يفو

 يأ دنع دوعسم نبا ثيدح يفو .اوقعص الإ ءامس لهأ ىلع لزني الف :هنع «ريبج
 رجك ةلصلص ايندلا ءامسلا لهأ عمس «يحولاب هللا ملكت اذإ» :ًاعوفرم هريغو دواد

 «...ليربج مهيتأي ىتح كلذك نولازي الف «نوقعصيف ءافصلا ىلع ةلسلسلا

 .ثيدحلا

 .يشغلاو فوخلا اهنع ليزأ يأ :(5* :ابس) © رهبولق نع عَرماَذِإ ىح :هلوق

 .مكبر لاق اذام :ضعبل مهضعب ةكئالملا لاق يأ : ەر لاَ ادام :هلوق

 .ًاقح الإ لوقي ال هللا نأ اوملع «قحل ا هللا لاق :اولاق يأ :4 نحل أونا :هلوق

 قرتسم هللا اهاضق يتلا ةملكلا عمسي يأ :«عمسلا قرتسم اهعمسيف» :هلوق

 رمألاب ةكئالملا تاوصأ نوعمسيف ءاضعب مهضعب بكري نيطايشلا مهو «عمسلا



xmديمحلا زيزعلا ريسيت  

 مسل سَ نم لإ © رج ِنْطَيَس کنم اَهَظِفَحو© :ىلاعت لاق اک هللا هيضقي

 ةشئاع نع «يراخبلا حيحص» يفو «(۱۸ 207 :رجحلا) 4 نابم 2 تابش مَعَبَأَ

 .ءامسلا يف ىضق رمألا ركذتف ءباحسلا وهو نانعلا يف لزنت ةكئالملا نإ» :ًاعوفرم

 نم ةبذك ةئم اهعم نوبذكيف ناهكلا ىلإ هيحوتف .هعمستف عمسلا نيطايشلا قرتستف

 امنإو «ءامسلا يف نيذلا ةكتالملا مالك نوعمسي ال مهن أ اذه رهاظو .«مهسفنأ دنع

 ."”باحسلا يف نيذلا ةكئالملا مالك نوعمسي

 نايفسو هضعب قوف مهضعب بوكر فصو يأ :«هفكب نايفس هفصو» :هلوق
 ريخت هنأ الإ «ةجح «هيقف ظفاح ةقث .يكملا مث يفوكلا يلالهلا دمحم وبأ ةنييع نبا وه

 هلو ةئمو نيعستو ناث ةنس تام .تاقثلا نع نكل سلد ابرو ؛هرخآب هظفح

 .ةنس نوعستو ىدحإ

 .ءافو ةددشم ءارو ةلمهم ءاحب : «اهفرحف»:هلوق

 "”هعباصأ نيب قرف يأ :«(ددبو» :هلوق

 يناقوفلا قرتسملا عمسي يأ :«هتحت نم ىلإ اهيقليف ةملكلا عمسيف» :هلوق

 ىتح «هتحت نم رخآلا اهيقلي مث «هتحت يذلا ناطيشلا ىلإ اهيقليف « يحولا نم ةملكلا

 .مجرلا عقي ٍلئئيحو ,نهاكلاو رحاسلا ناسل ىلع اهيقلي

 ىمري يذلا مجنلا وه :باهشلا :«اهيقلي نأ لبق باهشلا هكردأ ابرف» :هلوق

 «هتحت نم ىلإ ةملكلا يقلي نأ لبق هب يمر اذإ باهشلا قرتسملا كردأ ابر يأ ءهب

 موجنلاب مجرلا نأ ىلع لدي اذهو «باهشلا هكردي نأ لبق قرتسملا اهاقلأ ابرو

 .نانعلا يف ًانايحأو ءامسلا يف ًانايحأ ةكئالملا تاوصأ نوعمسي لب ؛ةافانم ال هنأ رهاظلاو )١(

 .ةقصالم نود نم هعباصأ نيب قّرفو ةطوسبم ريغ اهلعج يأ هفك نايفس فّرح يأ (۲)

 لك نكمتي ىتح هضعب قوف مهضعب ناك نإو نيقصالتم ريغ نيطايشلا نأ ىلع ليلد هيفف (۳)

 تاقبط يف دوعصلا هب نوعيطتسي ام ةفخلا نم مهاطعأ هللا نأل هتحت نم ةملكلا لواني نأ دحاو

 .وجلا



 vw) سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نع «رمعم نع يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو دمحأ ىور اك «ثعبملا لبق ناك

 يف ًاسلاج ا هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع «نيسح نب يلع نع «يرهزلا
 يف اذه ناك اذإ نولوقت د متنك ام» :لاقف رانتساف مجنب يمرف هباحصأ نم رفن

 ىمري ال اهنإف» :لاق «ميظع تومي وأ « «ميظع دلوي لوقن انك :اولاق «؟ةيلهاجلا

 حّبس مث «شرعلا ةلمح حّبس ًارمأ ىضق اذإ انبر نكلو «هتايحل الو دحأ تومل اهب
 شرعلا ةلمحل شرعلا ةلمح نولي نيذلا لوقيف ءشرعلا ةلمح نولي نيذلا ءامسلا لهأ

 هذه ىلإ ربخلا يهتني ىتح ءامس ءامس لك لهآ ربخيو «مهنوربخیف «؟مكبر لاق اذام

 مهنكلو قح وهف ههجو ىلع هب اوءاج امف ,نومريف عمسلا نجلا فطختو «ءامسلا

 لاق ؟ةيلهاجلا يف اهب ىمري ناكأ :يرهزلل تلق رمعم لاق «هيف نوديزيو هنوفرحي

 ادص اناس هَل دج نالا عمتي نمف عْمّسلِ َدِععَم َهن'دْحَتن اهاَنَأَوإ» تيأرأ لاق .معن

 لع يل هيفو فلوس سارا هدو تل لن ب: ربو

 بسحب بكاوكلا ىلإ عنملاو ءاطعإلاو ءرشلاو ريخلا نوبسني نيذلا نيمجنملا

 وحنو «ةرفانملا وأ ةقفاوملا جوربلا يف اهنوك بسح ىلعو «سوحنلاو اهنم دوعسلا

 کک :لاعت لاق امك هل تقل ام اهريخست لع ةلالدلا نم اهب يمرلا يفال كلذ
 - رص سر

 َلَيْلا ىش شعلا لع ىوتسأ مث ِماَيَأ ِةَنِس يف رال او ِتَومَّسلا یک ىلا هَ
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 قلا هل الأ وأب ترسم موجشلاو  رمقلاو سلاو اي ا 1-0 ر را هت کریو رس رە يس اک

 ٠٤(. :فارعألا) 4( نمل بر هللا كرات

 ةملكلا عم رحاسلا وأ نهاكلا بذكي يأ :«ةبذك ةئم اهعم بذكيف» :هلوق

 «ةمجعملا لاذلا نوكسو فاكلا حتفب «ةبذك ةئم نيطايشلا نم هيلو هيلإ اهاقلأ يتلا

 نم هيلو عيمجلاب ربخيو «ةبذك ةئم اهقرتسا يتلا ةملكلا عم ناطيشلا بذكي وأ

 .رمقلاو سمشلا قلخو يأ ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سبب بج  ہ)

 اذه عمو «بذك وهف هيف طلخ امو «قدص وهف ههجو ىلع هب اوءاج اف «سنإلا

 ام نولبقيو نيطايشلا نم امهيلوب نانتتفيو «نهاكلاو رحاسلا سنإلاب سنإلا نتتفيف

 .ءامسلا ربخ نم هب نوتأي ميف نوقدصي دق مهنوكل ؛بذكلاو قدصلا نم هب اوءاج

 اذه يف فنصملا ضب اذكه :«؟اذك اذك موي انل لاق دق سيلأ لاقيف» :هلوق

 اذكو اذك موي انل لاق دق سيلأ لاقيف» : (حيحصلا» يف ثيدحلا ظفلو «عضوملا

 كلذ ىلع نولدتسيو «ممذك يف مهنوقدصي ناهكلا نوتأي نيذلا نأ ىنعملاو «اذكه

 مهربخأ هنأ نوركذيو «يحولا نم هوعمس ايف نايحألا ضعب نوقدصي مهنوكب

 :تلق ةشئاع نع «حيحصلا» يف امك قحلا نم ةملكلا كلتو ءًاقح هدجوف ةرم ءيشب

 ةملكلا كلت» :لاق ءًاقح هدجنف ءيشلاب انوثدحي اوناك ناهكلا نإ :هللا لوسر اي

 لوبق هيفو .«ةبذك ةئم اهيف ديزيو هيلو نذأ يف '''اهفذقيف ينجلا اهفطخي يتلا قحلا
 .فنصملا هركذ !؟ةبذك ةئمب نوربتعي الو ةدحاوب نوقلعتي فيك «لطابلل سوفنلا

 لدي ال لب «هلک قح هنأ ىلع لدي ال قحلا نم عون هيف ناك اذإ ءيشلا نأ هيفو

 .ميجنتلاو رحسلاو ةناهكلا يف اك هتحابإ ىلع

 ىلع نولدتسي يأ : «ءامسلا نم تعمس يتلا ةملكلا كلتب قدصيف» :هلوق

 .اهقدص
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 ءارلاو فاقلا مضب (اهٌرُميو) ««ةجاجدلا رقك -اهيلع يأ- هيلو نذأ يف اهُرَقيف» :ةياور يفو )١(

 .ءايلا حتفو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ۶ مس طا تاک مک ا شط 1 1 ص 2 ت ءو

 نأ ىلاعت هللا دارا اذإ» :هللكَي هللا َلَوُسَر لاق لاق َناَعمَس نب ساونلا نَع 0

 تر

 ٌةَدَعَر :َلاَف وأ ّدَفِجَر هنم ِتاوَمَّسلا ثّدَحَأ .يحولاب ملكت ءرمآلاب يجو

 اوقعص تاوَمّسلا ّلهأ كلذ َعِمَس ادق َّلَجَو رع هللا َنِم ًاقوَح ةَديِدَش

 ب هيحو نمل ملكي لير هَر ري نم لوا دوکي اج هلل اوُرَحَو

 ابر ات ادام :ُهتَكيالَم ُهلَأْسَي ءا رم اک «ةَكِيالَلا َلَع لبرج رم من تارا

 مهلك نووي :َلاَق ديبكا لعل َوهَو رح لا لاگ :لیررچ لوق د ؟ليربج اَي

 .اَّلَجَو رع هللا هرم ا ُتيَح لي يحّولاب لبرج يهتنيق «ليربج لاَ ام لغم

 ء

 «يبالكلا دلاخ نبا :يأ "نيسلا رسكب :«ناعمس نب ساونلا نع» :هلوق

 :يزارلا متاح وبأ لاق .ًاضيأ يباحص هابأ نإ :لاقيو «يباحص «يراصنألا :لاقيو

 .ماشلا نكس

 رومألا عيمج يف ملعأ هللاو اذه خلإ «...رمألاب يحوي نأ هللا دارأ اذإ» :هلوق

 ًاضيأ كلذ ىلع لديو «ظفللا مومع هيلع لدي (ك «للاعتو كرابت برلا اهيضقي يتلا

 .ةمدقتملا ثيداحألا نم هريغو مدقت يذلا ةريره يبأ ثيدح

 يأ «لعاف هنأ ىلع ةفجر عفرب وهو :(ةفجر هنم تاوامسلا تذخأ» :هلوق

 ."”ةمركع نع متاح يبأ نبا ىور امك تفجترا يأ «ةفجر هنم تاوامسلا باصأ

 «لابجلاو ضرألاو تاوامسلا تفجر «ىلاعتو كرابت ملكتو ًارمأ هللا ىضق اذإ» :لاق

 .(ًادجس مهلك ةكئالملا تّرخو

 .حراشلا ىلع يفخ هنكلو ءاضيأ نيسلا حتف هيف نأ حارشلا ضعب ركذو (1)

 وهو ليئارسإ ينب نع هلقنو سابع نبا باحصأ نمو نيعباتلا نم وهو ةمركع نع رثألا اذه (۲)

 نوكت ةفجرلا نأ عوفرملا امنإو ايب يبنلا ىلإ ًاعوفرم اذه سيلو اوبذكي نأو اوقدصي نأ لمتحي
 .اهب ٌسحن ال اهب قيلت لابجلاو ضرألا ةفجر نوكيف ةمركع رثأ ةحص ضرف ولو تاوامسلل



CDديمحلا زيزعلا ريسيت كا  

 .ةفجر ةي ىبنلا لاق له كش يوارلا نأ :ىنعي :«ةديدش ةدعر لاق وأ» :هلوق

 .لوألا ىنعمب ءارلا حتفب وهو «ةدعر لاق وأ

 فجرت ضرألاو تاوامسلا نأ ركني ال :«لجو زع هللا نم ًافوخ١ :هلوق
 صا

 نمو ضرالاو ْعيَسلا توتا هل جيش :ىلاعت لاق دقف «لجو زع هللا نم ًافوخ دعترتو اسس يع ريع ص ر هر رال
 عو ہوے ةووس ج < 2 سر هس يرو 2 سا 2

 4( اوقع امیل نکن َمُهَحِببَش نوقم ال کلو ورب حس الإ ءىس نم نإو نمف

 فق َتيِعباْط ابن اتلاف اهَرك وأ امو اتتا ضرر ا4 اق :ىلاعت لاقو «(45 :ءارسإلا)

 رو ضرالا ّىشنتو هنم نَرطفني تاولمسلا داڪت © :ىلاعت لاقو ١١(« :تلصف) SS همك كة م ToT ا مدمس عج - ل5

 جواس وه 2ص 5 Rar ر ياس 5 أ ر رحم

 ردهنألا ُهْنِمرَجَفَكَياَمَل راجا َنِم َّنِإَو# :ىلاعت لاقو «(0 :ميرم» 4( اده لاب
 e |7 FT م 2 و سرس e ا ع2 ووجد a 4 2 32 022 د - 6 ص ےس

 ٍلْفلعِي هللا امو هلآ ةيشخ ّنِم طم امل اهتم نو ءاملا هنم جرخيف قمس امل ام نو

3-2 Irs 

 عمسن انك)» :لاق دوعسم نبا نع «يراخبلا» يفو ۷٤(« :ةرقبلا) 40 نولَمَعَت اَمَع

 تاّيَصَح هدي يف ذخأ هِِكَي يبنلا نأ :رذ بأ ثيدح ينو ««لكؤي وهو ماعطلا حيبست

 ثيدح وهو «نامثعو رمعو ركب يبأ دي يف اذكو «لحنلا نينخك حيبست نه عمسف

 بطخي ناك يذلا عذجلا نينح ةصق (حيحصلا» يف كلذكو ««ديناسملا» يف روهشم

 .ريثك اذه لثمو «ربدملا ذاختا لبق كي يبنلا هيلع

 يشغلا وهو قعصلا نارمألا مهنم عقي يأ :«ًادجس هلل اورخو اوقعص» :هلوق

 .ًابيترت يضتقت ال واولا نإف ءرخآلا لبق |مهيأ ملعأ هللاو .دوجسلاو

 ىور امك هللادبع :ليربج ىنعم :«ليربج هسأر عفري نم لوأ نوكيف» :هلوق
 «هللادبع :ليربج مسا :لاق نيسح نب يلع نع يناهبصألا خيشلا وبأو «ريرج نبا

 وهف “لیا ىلإ عجار ءيش لکو «نمحرلادبع ليفارسإو «هللاديبع ليئاكيم مساو
 :ىلاعت لاق امك «-مالسلا هيلع- ليربج ةليضف ىلع ليلد هيفو «لجو زع هلل دبعم

 .هللادبع وهف «ليإ» هيف ام لك يأ )١(



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ٠۹- :ريوكتلا) € نبا مك عام( نک ششّرعْلا یو دنع وو ىذا( رک لوس ل سر لول وقل دا

 يف لخدي ليربج :لاق 4 نيك شعلا یز دن :هلوق يف ""حلاص وبأ لاق ١

 اهنم :ةحيحص ثيداحأ ليربج ةفص يف درو دقو «نذإ ريغب رون نم ًاباجح نيعبس
 لكك هللا لوسر ىأر :لاق دوعسم نب هللادبع نع حيحص دانسإب دمحأ هاور ام

 نم طقسي ءقفألا دس دق اهنم حانج لك «حانج ةئمتس هلو «هتروص يف ليربج
 .ميلع هب هللا ام .توقايلاو ردلاو ليواهتلا نم هحانج

 لاح اذه ناك اذإف ءرهاظ هانعم :هرخآ ىلإ (ةكئالملا ىلع ليربج رمي مث» :هلوق

 هللا نم مهتيشخ ةدشو «هللا نود نم دبع نم مظعأو ىوقأ مه نيذلا ةكئالملا

 اذه عمو هللا الإ اهملعي ال يتلا ةميظعلا ةوقلا نم هللا مهاطع ام عم هل مهتبيهو

 نت ال ِتوْمَّسلَأ ىف كَم نِّم رکو :لاق اک هنذإ ريغب ةعافشلا مهنع ىفن دقف

 مهنأ ربخأو 55 :مجنلا) 4( ىضرَيو اسی نمل هم ندي نأ دعب نم اإ ايم معلش

 نم مُشْمَعَي نيا وعدا لف ] :لاقف ًاليوحت الو مهاعد نمع رضلا فشك نوكلمي ال

 كلذ نمض فو «(53 :ءارسإلا) 0 ايو الو مکتع رضا قم رول مي الق ونود

 نود نِوأوُدَحَعَأ أ اذ :قلعت لاق يك ءاهريغ وأ ةعافشلل مهتدابعو مهئاعد نع يهنلا

 ٌةَعَفَملأ هِي لف 220 تولقخب الو انيس نکل ال اوا ووا لف ءآَعَفُس لل

 اك هلا دنع هل نوش مآ شیرک تلا هواي تیکت اا ل ےک

 دنع نوبرقم نوقطان ءايحأ مهنأ عم مهتوعد تلطب اذإو «كولملا دنع ءارزولا عفشي

 ا ر ر او س نويت ل نیلا تاوألا نم مصري اعا ف
 وعدا کو 1-3 و وحد < 218 8 ع2 5

 وعدا مڪلاتما داع هَل نود نم توعد يلا َّنِإ ل .نالطبلاب ىلوأ ًاعفن

 تايزلا :هل لاقيو ناوكذ وهو نالا حلاص وبأ وهو ةريره يبأ بحاص هب دارملاف قلطأ اذإ )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مدمس بمب

 لاو 0 :لاقو ١94(« :فارعألا) 40 َنيِوِدَص تنك نإ رجلا اويس

 تروم امو واخ بع توما © توفل مهو ایس توفل ال لأ نود نم نوع

 ھو ةركنم مهيولف ةرخكلاب نومو ال رام دیکر کمک © تنعي دب

(OL۲١-۲۲(. :لحنلا)  

 ضب دق :(لجو زع هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب ليربج يهتني مث» :هلوق

 :همامتو هاور نمو ثيدحلا مات بتكي نأ دارآ هلعلو ءاذه دعب -هللا همحر - فنصملا

 «ةميزخ نباو «ريرج نبا هاور «ضرألاو ءامسلا نم لجو زع هللا هرمأ ثيح ىلإ»

 «ةيمهجلل ًافالخ مالكلا تابثإ دئاوفلا نم ثيدحلا يفو «يناربطلاو متاح يآ نباو

 .ةرعاشأللو مهل ًافالخ توصلا تابثإو
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 يلج يرجي رج

ANN 

 س ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب
 (7ةعافشلا

 : خلا
 لايذأب مهقلعتل كرشلا يف اوعقو نإ هثيدحو نامزلا ميدق يف نوكرشملا ناك امل

 َمُهْعَفَتي الو مرضي ال املأ يود نم تروُدُبْمَيَو # :ىلاعت لاق اك ةعافشلا

 اودا تريلا :ىلاعت لاقو .016 :سوب) 4 هللا َرنعانُوُصَمْش الوت تلقي

 هللا عطق كلذكو (۴ :رمزلا) 4 ملر هللا َلِإ اوبر لل مهذب امالا ونود نم

 نم قلخلل نوكي نأ ىفنو «هنع هسفن هنو كرش هنأ ربخأو ءاهنم نيكرشملا عاطأ

 يف اهني امو ضرالاو توصل لح یل :ىلاعت لاق اى «عيفش وأ يلو هنود

 4© کد مآ عفش او ولو ني وود نيكل ام شرما لع وتس لأ نسي
 كرشلا نيع وه كلذ نأ ىلع ججحلا ةماقإ بابلا اذه يف فنصملا دارأ .(: :ةدجسلا)

 كلملا دنع ريزولا عفشي امك هل عفشيل هللا ريغ اعد نم اهنظي يتلا ةعافشلا نأو

 هنظي اك ًءادتبا عفشي ال «ًءادتبا عفاشلل نذأي يذلا وه هللا !ذإو ءىرخأو ايند ةيفتنم

 ىلاعت برلا ميظعت هدصق امنإ هللا دنع ًاعيفش ذختا نم ناك اذإ تلق نإف هللا ءادعأ

 ال ميظعتلل هدصق ليق ًاكرش ردقلا اذه ناك َمِلَق ءاعفشلاب هيلإ لصوتي نأ سدقتو

 هميظعتب هصقني صخشل ميظعتلا دصقي نم مكف ىلاعت هلل ميظعت كلذ نأ ىلع لدي
 ذاختا نإف لقاعلا ودعلا رضي الو لهاجلا قيدصلا رضي روهشملا لثملا يف ليق اذهلو

 ءوسو ةيهلإلا ةمظعلل صقنتو ةيبوبرلا قحل مضه هللا نود نم دادنألاو ءاعفشلا

 ةيفنلاو ديحوتلا لهأل نوكت ةتبثملاو «ةيفنملا ةعافشلاو ةتبثملا ةعافشلا نايبل دوقعم بابلا اذه )١(

 .كرشلا لهأ هلعفي اى هللا ريغ نم بلطت يتلا يه



 ديمحلا زيزعلا ريسيت 00

 َنيكِرْممْلاو تقفتملاو َنيِقِفْكَمْلا تبّرَصُيَوإ» :ىلاعت لاق اى نيملاعلا برب نظ

 ءوسلا نظ هب اونظ مهتإف ةيآلا 0 :معفلا) 4 وسل ےک زظ هس یاش ٍتكرْتَمْلاَو

 هناحبس ربخأ اذمهو هديحوت قح هودحول نظلا هب اونسحأ ولو هب اوكرشأ ىتح
 نم ذختا نم هردق قح هردقي فيكو هردق قح هوردق ام مهنإ نيكرشملا نع ىلاعتو

 هطخس نم برهیو هل عضخيو هل لذيو هوجريو هفاخيو هبحي ًاعيفش وأ ًادن هنود

 نوكرشملا اهتبثأ يتلا ةيوستلا يه هذهو رذنيو هل حبذيو هوعديو هتاضرم رثؤيو

 مهو نولوقيف ًالالضو ًالطاب تناك اهنأ رانلا يف مهو اوفرعو مهتهلآ نيبو هللا نيب

 -۹۷ :ءارعشلا) 0!( نمل ر م بوش دل( نیم لک ص یک انک نیواک # :رانلا يف

 نإ اولاق الو لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف هب مهوواس ام مهنأ مولعمو 4

 ةبحملا يف هب مهوواس انإ و تيتو ييحت اأو ضرألاو تاومسلا تقلخ مكتمل

 ناك (منإو مالسإلا ىلإ بستني نمم كارشإلا لهأ هيلع ىرت اى ةدابعلاو ميظعتلاو

 ذختملا نأل نيملاعلا برب نظ ءوسو ةيحلإلا ةمظعل ًاصقنتو ةيبوبرلا قحل ًايضه كلذ
 نم هعم ملاعلا رمأ ربدي نم ىلإ جاتحي هناحبس هللا نأ نظي نأ امإ دادنألاو ءاعفشلل

 ىتاذب هاوس ام لك نع ينغ وه نمل صقنتلا مظعأ اذهو نيعم وأ ريهظ وأ ريزو

 ةردقب هتردق متت (نإ هناحبس هللا نأ نظي نأ امإو «هتاذب هيلإ ريقف هاوس ام لکو

 هلعجي ىتح محري ال وأ «عيفشلا هملعي ىتح ملعي ال هنأ نظي نأ امإو «عيفشلا

 |ى هدنع عفشي ىتح دبعلا ديري ام لعفي ال وأ .هدحو يفكي ال وأ «محري عيفشلا

 مهتجاح عفري نأ عيفشلا اولأسي ىتح هدابع ءاعد بيجي ال وأ «قولخملا دنع عفشي

 ىتح عمسي ال هنأ نظي وأ «قلخلا كرش لصأ اذهو .ايندلا كولم لاح وه اك «هيلإ

 «هقحب هيلع مسقي وهف ءأقح هيلع عيفشلل نأ نظي وأ «كلذ هيلإ عيفشلا عفري

 «مهيلع زعي نمب كولملاو رباكألا ىلإ سانلا لسوتي اك «عيفشلا كلذب هيلإ لسوتيو

 ميقلا نبا هانعم ركذ .اهقحل مضهو ةيبوبرلل صقنت اذه لكو «هتفلاخ مهنكمت الو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 :لاقف هنع هسفن هژنو كرش كلذ نأ ىلاعتو هناحبس ربخأ اهريغو رومألا هذهلف

 لوُقَيَو مُهَعَفْني الو مهري ال ام لأ وذ نم تدب

 ,هننحبس ضرالا فالو ِتاوَمَّسْلا ف ملَعَي اَل امي هَل تثبيت لق ا دنِعاتوعفش

 .(18:سنوي) 4( تورش ام لمنو

 نم امأ «ءءاعفشلا دبع نم ىلع كرشلاب ىلاعتو هناحبس مكح (نإ :تلق نإف
 .ًاكرش كلذ نوكي الف «مهدبعي مل وهف ؛طقف ةعافشلل مهاعد

 موزلم كرشلا نأ امك ءهل مزال كرشلاو ءكرشلل موزلم ءاعفشلا ذاختا درجم :ليق

 ؛ىبأ مأ كرشملا ءاش «ةرورض هل مزال صقنتلاو «ىلاعتو هناحبس برلا صقنتل

 هردق ءيش وه انإو «جراخلا يف هل دوجو ال هلصأ نم لطاب لاؤسلاف اذه ىلعو

 مهاعد اذإف «"''ةدابعلا خم وه لب «ةدابع ءاعدلا نإف ءمهناهذأ يف نوكرشملا

 .ىبأ مأ ءاش هللا ةدابع يف كرشأو مهدبع دقف ةعافشلل

2 22 © 

 .فعض اهيف ناك نإو ثيدحلا تاياور ضعب يفو ««ةدابعلا وه ءاعدلا» ثيدحل ()



 8 11 و ا سرس ب ددو اس جري هم سام س كم 52 ررر ن س

 نم مهل سيل مهر كا ورَّسحي نأ نوفاخي َنيِذَلَا هب رِذَنَأَو 3 :لَجَو زع هللا لوقو »

 ٠١(. :ماعنألا) 4( دوم مَعَ عفش الو لو وزود

 ن

 سيل مهي مر زور س نأ نوفا يذلا دپ َرِذنَأَو #9 :لجو زع هللا لوقو» :لاق

 4 ٌعيفَسالو لَو زنود نم مهل

 «نآرقلاب سابع نبا لاق .هب :هلوقو «ةفاخملا عضومب مالعإلا وه :راذنإلا

 نآرقلاب دمحم اي رذنأ يأ © هَ م در ناور نأ َنوُفاَحي ذَا اوپر رِذنَأو # :هلوقو

 «باسحلا ءوس نوفاخيو مهبر نوشخي نيذلا .نوقفشم مهبر ةيشخ نم مه نيذلا

 :ضايع نب ليضفلا نعو «يدسلاو سابع نبا نع كلذ يور اك ؛نونمؤملا مهو

 نأ نوفا يَا هپ رِذَنَأَو # :لاقف نولقعي نيذلا بتاع امنإ ءبتاع هقلخ لك سيل

 مهنإف ةيعاولا بولقلا باحصأ نونمؤملا مهو :يأ © هي ىلإ ارشح
 ىلإ رظني ال هللا نإف «ةدايسلاو لمجتلا باحصأ ال مهيلإ روظنملاو .نودوصقملا

 .مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو «مكلاومأو مكروص

 بصن سيل عضوم :جاجزلا لاق 4 ٌمُيِفّساَلَو لَو هنود ني مهل سیل :هلوقو

 :ريثك نبا لاقو .نوفاخي هيف لماعلاو «عيفشو يلو نم نيلختم :لاق هنأك لاحلا ىلع

 «نوقتي مهلعل هب مهدارأ نإ هباذع نم عيفش الو يلو ٍذئموي هنود نم مهل سيل

 .ةمايقلا موي هباذع نم هب هللا مهيجني ًالمع رادلا هذه يف نولمعيف

 نود نم عيفش وأ يلو مه نوكي نأ نينمؤملا نع ىلاعتو هناحبس ىفنف :تلق

 الو «نينمؤملا نم سيلف ءًاعيفش هللا نود نم ذختا نمف ؛نيكرشملا نيد وه امك هللا

 هللا نذإب رئابكلا لهأل ةعافشلا يفن ىلع ليلد ةيآلا يف سيلو «ةعافشلا هل لصحت

 ريغب اهيفن ىلعو «نينمؤملا نم ءاعفشلا ذاختا يفن ىلع ليلد هيف لب «ةلزتعملا هتعدا اك



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 منذ دعب مال اعف نام :لاق ارك عضاوم يف هنذإي ةعافشلا تبثأ اذهلو «هللا نذإ م

 .(۳ :سنوي) 4© توڑگذت 26 ود عا مڪر هل ا مكحلد
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب ) 

 هيل مث ضرَاْلاَو ٍتَومَّسلا كلم هَل اي ٌدَحْمَّسلأ ل لفل :ُهَلوَكَو 00 م ص ےک 2 ج ر ےہ 2 ع 2

 . 44( روحو

 اهدروأ اذكه ٤۳١-٤٤(. :رمزلا) (4 امی ةَعمَّسلأ هل لقا :هلوقو» :لاق

 يأ :ىلاعت هلا لاق .ىنعما حضتبلاهلبق يتلا ةبآلا لعو اهيلع ملكتنو فنصلا
 ت عو ےس 0 72 ےس ےک حو اخ مس ر رس م س م

 1 لق( تويعو ايس نوكلمي ال واڪ ووا لق ءاعفس هللا نود نو اودا
 ٤۴- :رمزلا) 42 تروح جل ر ٍضراْلاَو ترمس كم هَل اعيِج ُدَحَمَّقل م دم

 نود نم راكنإلل ةزمهلاو .نوكرشملا :يأ ءاوذختا لب :يأ ءاوذختا مأ :هلوقف ٤

 ورو جم

 هَل تود نم توديعتو 00 :لاق اک «مهمعزب نأ دنع مخ عاشت :يأ «ءاعفش هللا

 0 ص ر رر سور ع رور الو و

 «(۱۸ :سنوي) © هللا دنع انؤلعفش ءالؤته تروُلوُفَيَو ْمُهْعَتَس مهَرصَم ال ام

 ماس 000 معاصر مس 5 0 ود صر 8

 نِي حفز ه ا ىلإ دوب ریل الإ ھڈبع ام ءےیلوأ ونود نم أوذختأ یارو :لاقو

 بِك وه ْنَم ىدَهَي ال لآ َّنِإ تولت ِهيِف َمُه ام يف ٌمُهَتَْ مَع ك هَل
 ص

 هرس ا :ىلاعت لاقو «كلذب مرکو مهيّذكف « :ررا» © ات
 مم دژ روس م # رحل يوم و م رم ل م
 امو مهكَفإ كلو مُهْنَع اوُلَص لب ةه لاء انابرق هللا نود نم اودخعا نيزلأ

 وهو 0 دوصقم وه اذهف (۲۸ :فاقحألا) 4( توررفي رت

 .هلل دنع مهل ةعافشلا

 ًاکلم ناك ولو هوجريو عفاشلا فاخي هنأل هاضرو عوفشملا نذإ نودب ايندلا يف نوكت ةعافشلا )١(

 برلا امأ ءامهاذأ نم ةيشخ ضري مل ولو عفشي هدلو وأ هتأرما كلذكو «هدنج هيلع دسفي نأ فاخي

 لب دحأ وجري الو دحأ فاخي ال هناحبس هنأل عوفشملا نع هاضرو هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي الف

 نم اههدحأ نيعضوم يف ءاعدلا ىنعمب ايندلا يف ةعافشلاو «هدحو فرصتملا ربدملا كلاملا وه

 .هدعب نمف مدآ ءايبنألا نم ةمايقلا موي يف يناثلاو .رضاحلا يحلا نمؤملا
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 هدنع عفشي ال هنأ لاحلاو هرمأو هنذإ نود نم :يأ .4 هلأ نود نم :هلوقو

 هللا نإف ,نادوقفم ناطرشلا انه اهو «ىضترم هل عوفشملا نوكي نأو «هنذإب الإ دحأ

 كلذ لب ءهاضرو هنذإل ًاببس هنود نم مهءاعدو ءاعفشلا ذاختا لعجي مل هناحبس

 هبضغو هعنمل ببس

 نوعفشيأ :يأ .4455) توُلِقَمَي الو اَنْيَّس كلم ال أوناكح وأ :هلوق
 تاومأ وأ «ملعت هلو ردقت ال تادامح مهنودهاشت اك ةفصلا هذه ىلع اوناك ولو

 وه :يأ .4 ًاعيِج ُةَعَّملَ ني لقإ» :لاق امك ءةعافشلا نوكلمي الو ىتح «كلذك

 نأ ىسع امل در هلعل :يواضيبلا لاق .ءيش اهنم مهنوعدت نمل سيلف اهلك اهكلام

 كلام هنأ :ىنعملاو .مهليثات يه «نوبرقم صاخشأ ءاعفشلا نأ وهو «هب نوبيجي

 .اهب لقتسي الو «هنذإب الإ ةعافش دحأ عيطتسي ال ءاهلك ةعافشلا

 هنود نم ءاعفشلا ذاختا نالطبل ريرقت .# َِضَرَدْلاَو ٍتومَسلَأ كلم 4ل :هلوقو

 يف جردناف .هاضرو هنذإ نود هرمأ يف ملكتي نأ دحأ كلمي ال «هلك كلملا كلام هنأب

 نم ًانئاك هنود نم ءاعفشلا ذاختا لطب اهكلام وه ناك اذإف «ةعافشلا كلم كلذ

 .ناك

 بيخيو .نوعفشي ال مهنأ نوملعتف يأ .4( توم هلل :هلوقو

 لاق اك «مکتدابع نم نوؤربتيو ًادض مكيلع نونوكي لب «مهتدابع يف مكيعس

 :ىلاعت لاقو ۲ 0 OY اًَذِض مولع نورو موت داعب ورق o : :ىلاعت

 لاو تیاتر واسو رنا كداكم ارش یال لوقت ايت مشر مول
 کیدا نع انك نإ متنی اتن ایہ واب یکم ا َنوُدْبَه اتا مک ام مشؤارش
 .(۲۸-۲۹ :سنری) 4( رف
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 لع در ةيآلا هذه يف .( ودب الإ 5 دنع عَمْنَي یا ا نمف :هلوقو» :لاق

 مانصألاو ءايبنألاو ةكئالملا نم هللا نود نم ءاعفشلا اوذختا نيذلا نيكرشملا

 ركنأف «هنذإ ريغب هدنع نوعفشي مهنأ اونظو «مهريغو «نيحلاصلا روص ىلع ةروصملا

 موي ملكتي نأ كلاتي ال ًادحأ نأو «هئايربكو هتوكلم ميظع نّيبو هيلع كلذ

 :ابل) © نحيل هل نذأ نم اَلِإَوُمَلكَس ال :هلوقك «مالكلا يف هل نذأ اذإ الإ ةمايقلا

0 

 يف ريرج نبا لاق .( ل6١٠ :دوه) 4 وندا الإ س ملكي ال تاي مو 3 :هلوقو

 لاقف «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ هذه انناثوأ دبعن ام :رافكلا لاق امل تلزن :ةيآلا هذه

 ءاشي نمل نذأي هللا نأ ةيآلا هذه يف ررقتو :# ٍِتوْمَلَأ يف اَم :َُلإ» :ىلاعت هللا

 ءهيلع صن ايف رمألا ىلإ عجار نذإلاو «مهريغو ءالعلاو ءايبنألا مهو «ةعافشلاب

 .نيرسفملا نم دحاو ريغ هلاق كلذكو «عفشت عفشا :هل ليق اذإ ويي دمحمك

GG 2 



 ديمحلا زيزعلاريسيت

eاني َميئَعَمَمس ندم ال توسل ىف ی ني گو :هلوق وور تے را  | 

 005 لا

 ص ا وږ ~~
 نأ دعب ْنِم اإ اس َمُيمَعَمَس مث ال ٍتوْمَسلَأ ىف لَم نم گو هلوقو» :لاق هه

 «ريثكتلا :اهانعمو «ةيربخ «مك» :نايح وبأ لاق .5(24) حَصْربَو هلَسَي نمل هلل دذا

 ررضلا عفدو عفنلا بلج ءانغلاو ««ينغت ال» ربخلاو «ءادتبالاب عفر عضوم يف يهو

 اذإو .عمج اهانعمو .درفم اهظفل :«مك»و ءانغلا هيف نوكي يذلا رمألا بسحب

 ًالهأ هاضري نأ هاضرو هللا نذإ دعب الإ مهتعافش ينغت ال نوبرقملا ةكتالملا تناك

 ؟اهدبع نمل مانصألا عفشت فيكف «ةعافشلل

 وأ ةعافشل نيحلاصلاو ةكئالملا دبع نم ىلع درلا نم تايآلا هذه يف :تلق

 ىنعم يألف «ًءادتبا هللا نم نذإب الإ نوعفشي ال اوناك اذإ مهنأل ءىفخي ال ام اهريغ

 دحوملا وهو «هلمعو هلوق ىضترا نمل الإ نذأي ال هللا نإف ًاضيأو ؟نودبعيو نوعدي

 4() وک ضو نحل هک نأ نم ال عقلا حقت الرز ديمو :لاق امك ءكرشملا ال

 نك اند مکس رع يبي نَمَو 3 :لاق اک .ديحوتلا الإ يضتري ال هللاو «006 :هط)

 : هي يبنلا لاقو «(86 :نارمع لآ) 0 نرس خلا ّنِم نم وَرَ يف وهو سو لش

 دعسأ :لقي ملف .«هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم يتعافشب سانلا دعسأ)»

 هنذإب الإ نوعفشي ال مهنأ ملعأ انآ :كرشملا لاق نإف .يناعد نم يتعافشب سانلا

 ءاعدو هب كرشلا لعجي مل هللا نإف :لبق .يل ةعافشلا يف مهل هللا نذأيل مهوعدأ نكل

 ريغ يف هريغ ءاعد نع یې اذهلو «هبضغل ببس كلذ لب «هاضرو هنذإل ًاببس هريغ

 ّنَم اد كنا َتْلَعَف نإ س الو كعب ال ام هلأ نود نم ٌعْنَت الو # :هلوقك «ةيآ

 ۱۰١(. :سنوی) ن تیا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 نوكرشملا ناك امك ءكرش مهريغو ءايبنألاو ةكئالملا نم نيح اصلا ءاعد نأ نّيبتف

 ءهاضري ال هنأ ربخأو .كلذ مهيلع هللا ركنأف هللا دنع مه اوعفشيل مهنوعدي نولوألا

 کمایا ابدأ یاو ةكوتلا ودك نأ گرمای الو # :ىلاعت لاق اک ب رمأي الو

 نم أو اوعبتا نذلآ ارب د :ىلاعت لاقو ٠۰ :نارمع لآ) 4( نوم م منَ دادب رکاب

 .(115 :ةرقبلا) 5(0) ُباَبَسأْلا مهب ت مطَقَتو بادل وارو أ وع تيل

 يف مهنودبعي مهنأ نومعزي اوناك نيذلا ةكئالما مهنم تأربت :ريثك نبا لاق
 ر

 08 :صصقلا) 4 تودي انا اراک ام کلن انار :ةكئالملا لوقتف ؛ايندلا
 نم ِنيَهلِإ وأو نوما سيد تلق تنأ مرم نبأ ىسيِعَِي هللا لاق ذلو # :ىلاعت لاقو a م K2 رار ير مور

 :ىلاعت لاقو 40115 :ةدئامل) © قب یل س ام لأنا ج يل نکی ام کسب لاق يآ نود

 7 ایر اکو مکنع سلا فک ت کسی الق ونو نم مّمَمَعَي نیلا وعدا لق 9:

 .(63 :ءارسإلا)

 يف دوعسم نبا نع ريرج نباو «يئاسنلاو «يراخبلاو «روصنم نب ديعس ىور

 كسمتو نجلا نم رفن ملسأف نجلا نم ًارفن نودبعي سنإلا نم رفن ناك :ةيآلا

 هير لإ ترفتتي توتي َنِ کوا ل :هللا لزنأف ءمهتدابعب نويسنإلا

 .ءايلاب امهالك «(۵۷ :ءارسإلا) َةَليِسسَوْل

 كرشلا لهآ ناك دق :ةيآلا يف سابع نبا نع متاح يبأ نباو ريرج نبا یورو

 ترکیی :هلوق يف امهدنع هنع ةياور ينو ءًاريزعو حيسملاو ةكئالملا نودبعي

 .ريزعو همأو ىسيع :لاق 5 :ءارسإلا» © اليو الو مکنع ّرصلَأ فنك

 د رشا رته بصح هنأ ود ني تود مامو م ا :ىلاعت لاقو

 فک َتَكَبَم با نط :هلوق ىلإ هد :ءاينأل) 4۵) كوخ
 :ءايبنألا) ٠١١(.

 امو ول

 1١ ا ےک
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 صور ص ص ل سوك > یاس 4 ج ص رص 0009 5 5 سلا سلال 0 .٠

 اهنع كيتلوأ ئسحلا ام مهل َتَقَبَس ذَا نإ :هللا لزنأو :لاق «ةيآلا هذه لوزن

 نيذلا نابهرلاو رابحألا نم دبع نمو ريزعو ىسيع : يأ نيتيآلا ل َنوُدَعَبَم دعم

 لاقو ها نود نم ابر لالضلا لحأ نم ديمي نم مهذكتاف هلا رمأ لع اوضم
 ےس

 ديم ف طيس یقلآ ادل إ یاو لوس نم كلَ نم اتارا امو #9 :ىلاعت
 هر ر

 ٠۲(. :جحلا) © ٌنلَطِيَّشلا ىقْلي ام هلا حسن

 نوكرشملا ناكو مجنلا ةروس تلزن :لاق «يرهزلا نع «متاح يبأ نبا ىورو

 نم ركذي ال نكلو «هباحصأو هانررقأ ريخب انتمآ ركذي لجرلا اذه ناك ول :نولوقي
 ءرشلاو متشلاو بسلا نم انتهآ ركذي يذلا لثمب ىراصنلاو دوهيلا نم هنيد فلاخ

 2 «مهبیذکتو مهاذأ نم هباحصأ لان ام هيلع دتشا دق هی هللا لوسر ناكو

 مَ :لاق مجنلا ةروس هلل لزنأ بلف ؛مهاده ىنمتي ناكف «مهتلالض

 اهدنع ناطيشلا ىقلأ 14-0270 :مجنلا) 0 ير َةَتلاَعلآ ةْوَتَمو ا یل

 ىجترتل نهتعافش نإو «ىلعلا قينارغلا كلت :لاقف «تيغاوطلا ركذ نيح تاملك
 كرشم لك بلق يف ناتملكلا ناتاه تعقوف «هتنتفو ناطيشلا عجس نم كلذ ناكو

 لوألا هنيد ىلإ عجر دق ًادمحم نإ :اولاقو ءاهب اورشابتو «مهتنسلآ اهب تلزو «ةكمب

 نم رضح نم لك دجسو «دجس «مجنلا رخآ اي هللا لوسر غلب الف هموق نيدو
 تغلب ىتح ناطيشلا اهرهظأو «سانلا يف ةملكلا كلت تشفف كرشمو ملسم

0 

 قلا ئمتادإ الإ والو ولور نم ی نی اتنی امو نا لزتأف ةشبملا ضرأ

 لاو ولاء هَ ا مخ رث نطَبَسلا قلي ام اَم هَ سنف - نَا ف نيم

 بقنا ناطيشلا عبس نم هاربر هءاضق هللا يب الف یا 400 2ك یک

 ةروهشم ةصق يهو .هيلع اودتشاو «نيملسملل مهتلالضو مهتوادعب نوكرشملا

 نم ةعامج نع تيورو .حيحص اهضعب قرط نم سابع نبا نع تيور ةحيحص
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 نب ركب وبأو «ةيلاعلا وبأو «ريبج نب ديعسو «ةورع مهنم ةحيحص ديناسأب نيعباتلا
 نب دمحمو «يظرقلا بعك نب دمحمو «ةداتقو كاحضلاو ةمركعو «نمح رلادبع

 يف اهلصأو «مهريغو «ريسلا لهأ ًاضيأ اهركذو .مهريغو يدسلاو «سيق

 نإف «ىجن رتل نهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا كلت :هلوق اهنم دوصقملاو «نيحيحصلا»

 نإف .امهنيب يفانت الو مانصألا يه ءرخآ ىلعو «لوق ىلع ةكئالملا يه قينارغلا
 حمس الف .يواضيبلا نع مدقت اك نوحلاصلاو ةكئالملا ,مانصألا مهتدابعب دوصقملا

 اونظ هللا دنع مهتعافش ءاجر ةكئالملا ةدابع زاوحل يضتقملا مالكلا اذه نوكرشملا

 ىلع مهقفاو دق هنأب اومكحو «هعم اودجسو هنع اوضرف «هلاق هي هللا لوسر نأ
 غلبو «راطم لك ةملكلا تراط ىتح «ةعافشلل مانصألاو ةكئالملا ءاعد نم مهنيد

 نيبو مهنيب قرافلا نأ تفرعف ب هللا لوسر اوح اص مهنأ ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا

 مانصألاو ةكئالملا نم ديرن :نولوقي مهنأل ءةعافشلا ةلأسم يه ي هللا لوسر
 مهاتأ دق يب لوسرلاو «هللا دنع انل اوعفشي نأ مهمعزب مهروص ىلع ةروصملا

 مو «مهوقع هيفستو «مهليلضتو «هب ناد نم ريفكتو .هنع يهنلاو .كلذ لاطبإب

 لب «مانصألا الو «ءايبنألا نم الو «ةكتالملا نم ةعافشلا لاؤس يف م صخري

 .(44 :رمزلا) 4 اعيِمج ةَعَمَسلأ لَ لفل :ىلاعت هلوقب مهاتأ

 يع نفث ال رض نل ِنَدِرُي نإ ًةكهلا ونود نم دنا :هلوقو
 اذهو 7-04 :سي) (5) نيم ٍلكَص ىف الإ ن ِنوُدِقَنب الو ا ایش متحمس

 نيحلاصلاو ةكئالملا نوعدي نيلوألا نيك رشملا نأ دوصقملاو .هعبتت نمل ًادج ريثك

 راثآلاو ءريسلاو ريسفتلا بتكو «نآرقلا صوصن هب دهشت اك «هللا دنع مهل اوعفشيل

 لوفي مث اعيج مهر مويوإ# :ىلاعت هلوق فصنملا لقاعلا يفكيو «كلذب ةحفاط ل <4 4 ووت رے را

 1061: خورم نم ار تأ کتتش اڑا © وقتا زاك ڈا ةلزكأ ةكبكن
 وري

 5٠-41(. :ابس) 2 نومو زم ميج مهراكحأ دبل شب
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ف وَرَ لاقي تويم ال لآ نود نم ُمَمَحَر تیرا عدا لف 4 :ُهلوقَو همم هل ی “م ىلا ل سب و 4 وم هر
4 

 هَل عع او © ربهظ ني متم هَل امو لرش نم اًسهييف مه امو ضرالا الو توسل رس وسماع 2 حم
 جر ر ¢ ول

 Y-۲). :ابس) © مهل تأ نمل الإ هدنع

 ی لس صو ص و حاس
 ورد َلاَقْعِي تورت ال کانو ني منع تیر وعدا لف :هلوقو» :لاق و

 اهنإ :ءالعلا ضعب اهيف لاق يتلا يه ةيآلا هذه 24 ِضَرْأْلا ف الو ترمس فف

 :اهيلع مالكلا يف ميقلا نبا لاق .اهلقع نمل بلقلا نم كرشلا ةرجش قورع عطقت
 هفرعو هلمأت نم ملعي ءًاعطق ًاعيمج نوكرشملا اهب قلعتي يتلا بابسألا هللا عطق دقو

 نهوأ نإو ًاتيب تذختا توبكنعلا لثمك هلثمف ايلو هللا نود نم ذختا نم نأ

 «عفنلا نم هب هل لصحي امل هدوبعم ذختي انإ كرشملاف «توبكنعلا تيبل تويبلا

 هدباع ديري ال كلام امإ :عبرألا هذه نم ةلصخ هيف نوكي نم الإ نوكي ال عفنلاو

 هل ًانیعم ناك هل ًاكيرش نكي مل نإف ؛كلاملل ًاكيرش ناك ًاكلام نكي مل نإف «هنم

 بتارملا هناحبس ىفنف «هدنع ًاعيفش ناك ًاريهظ الو ًانيعم نكي مل نإف «أريهظو
 ةرهاظملاو ةكرشلاو كلملا ىفنف «هنود ام ىلإ ىلعألا نم ًالقتنم ًابترم ًايفن عبرألا

 ةعافشلا يهو كرشمل اهيف بيصن ال ةعافش تبثأو «كرشملا اهبلطي يتلا ةعافشلاو

 اك هيدي نيب ةعافشلا يف مدقتي مل هل نذأي ل نإو «عفاشلل نذأي يذلا وهف :لاق «هنذإب

 لبقيف «هل هتنواعمو عفاشلا ىلإ جاتحي هدنع عوفشملا نإف «نيقولخملا قح يف نوكي

 نع هتاذب ينغلا وهو هتاذب هيلإ ريقف هاوس ام لك امأو ءاهيف هل نذأي ل نإو هتعافش

 ًاناهربو ءأرون ةيآلا هذهب ىفكف !؟هنذإ نودب دحأ هدنع عفشي فيكف «هاوس ام لك

 .اهلقع نمل هداومو كرشلا لوصأل ًاعطقو «ديحوتلل ًاديرجتو ةاجنو

 لوخدب نورعشي ال سانلا رثكأ نكلو ءاهرئاظنو اهلاثمأ نم ءولمت نآرقلاو

 ءًاثراو اوبقعي ملو لبق نم اولخ دق موقو «عون يف هنظيو «هل هنمضتو «هتحت عقاولا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ءاولخ دق كئلوأ ناك نإ هللا رمعلو «نآرقلا مهف نيبو بلقلا نيب لوحي يذلا اذهو

 «كئلوأل هلوانتك مهل نآرقلا لوانتو ؛مهودو مهنم رشو مهلثم وه نم مهثرو دقف

 مالسإلا ىرع ضقنت !نإ :-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع لاق اى رمألا نكلو

 فرعي م اذإ هنأل اذهو .ةيلهاجلا فرعي مل نم مالسإلا يف أشن اذإ «ةورع ةورع

 هبّوصو هيلإ اعدو «هرقأو هيف عقو «همذو نآرقلا هب اعد امو ,كرشلاو ةيلهاحلا

 هنود وأ هنم رش وأ هريظن وأ «ةيلهاجلا هيلع ناك يذلا هنأ فرعي ال وهو «هنّسحو

 ةعدبلاو ءًافورعم ركنملاو ءًاركنم فورعملا دوعيو «مالسإلا ىرع كلذب ضقتنتف

 ديرجتب عّدبُيو ءديحوتلا ديرجتو ناميإلا ضحمب لجرلا رفكيو ؛ةعدب ةنسلاو ءةنس

 كلذ ىري يح بلقو ةريصب هل نمو .عدبلاو ءاوهألا ةقرافمو هيب لوسرلا ةعباتم

 .ناعتسملا هللاو ًانايع

 ني اودع لاو :نيكرشملا ءالؤه فالسأ نع ًايكاح ىلاعت هللا لاقو

 ِهيِف ْمُهاَم يف ُب مک م7 هَل ن حمل هلل لإ اتویرقیل دلل مهدت ام الو ةونود

 ريع تس

 نم لاح هذهف «(۳ :رمزل) 4( رام بذكره نم یری ال ہا ٥إ بولت
 لب اذه نم صلخي نم زعأ امو «ىلاعت هللا ىلإ هبّرقي هنأ معزي ًايلو هللا نود نم ذختا

 مهتهآ نأ مهفلسو نيكرشملا ءالؤه بولق يف يذلاو .ه هركنأ نم يداعي نم زعأ ام

 هلطبأو «هباتك يف مهيلع هللا هركنأ دقو .كرشلا نيع اذهو هللا دنع مهل عفشت

 عفشي نأ ىلاعت هللا نذأ نمل الإ دحأ هدنع عفشي ال هنأو هل اهلك ةعافشلا نأ هربخأو

 هللا نود نم اوذختي مل نيذلا ديحوتلا لهأ مهو «هلمعو هلوق يضرو «هیف هل

 مهوذختي مل ثيح «ءاشي نمل مهيف ةعافشلا يف نذأي ىلاعتو هناحبس هنإف «ءاعفش

 بحاص «هل ىلاعت هللا نذأي نم هتعافشب سانلا دعسأ نوكيف «هنود نم ءاعفش

 هلوسرو ىلاعت هللا اهتبثأ يتلا ةعافشلاو .هللا نود نم ًاعيفش ذختي مل يذلا ديحوتلا

 ةعافشلا يه ىلاعت هللا اهافن يتلاو .هدحو نمل هنذإ نع ةرداصلا ةعافشلا يه هيي



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ضيقنب نولماعيف «ءاعفش هللا نود نم نيذختملا نيك رشملا بولق يف ىتلا ةيكرشلا

 .ىهتنا .نودحوملا اهب زوفيو «مهتعافش نم مهدوصقم

 نايب دارملاو «زيجعت رمأ ةكئالملا ءاعدب ىلاعت مهرمأ فيك ةيآلا لمأت نكلو

 نيذلا مه مهنأ ربخأ مث ءاهريغ الو ةعافشل ال نوعدي الف ًائيش نوكلمي ال مهنأ

 ناهرب ريغ نم هوعدتبا يذلا مهكفإو مهمعز ىلإ هبسنف ءاعفش مهمعزب مهوذختا

 نم اهيف مهريغ لوخدو «ةكتالملا ةوعد يف تلزن ةيآلا هذهو هللا نم ةجح الو

 ريه نم منم هَل امو :هلوق يف يدسلا نع «متاح يبأ نبا ىور اک «ىلوأ باب

 عرف اذِإ ىح :ىلاعت هلوق هيلع لدي اكو «ةكئالملا نوع نم :لوقي ۲١(« :ابم) 4(

 ًاكرش هللا نود نم ءاعفش ةكئالملا ذاختا ناك اذإف .مدقت امك «(۲۲ :أبم) © ّمهبولق نع

 قاّسْفلاو راّجُفلا ذاختاب فيك مأ ؟روبقلا داّبَع هلعفي اك تاومألا ذاختاب فيكف

 ؟ءاعفش هتعاطو هبناج ىلإ سيلبإ مهبذج نيذلا بيذاجملا نم نيطايشلا ناوخإ

 نم مهنم سانلا هدهاشي ام عم نيعالملا ءالؤه يف ةيبوبرلا داقتعا كلذ نم مظعأو

 قاوسألا يف يثملاو «تاركنملا لعفو «تاولصلا كرتو .قوسفلا عاونأو ءروجفلا

 :نيرخأتملا ضعب لاق امك .ةارع

 بايث كانه مهنم ةروع ىلع ىريام رصم ىرذ يف ةارع موقك

 باذكلاقيالاذهرتاوت  ةروعل نيفشاك اهيف نورودي

 باجي نوريايفمهؤاعد مهءالضف مهرصم يف مهنودعي

 ةلمج نم نيطايشلا ءالؤه نوك ىلع لدي ءيشب اوتأي مل مهنأ بجعلا نمو

 الإ مهب ثاغتسيو نوَعذي موك نع الضف «ءايلوأ مهتوك نع الضف .نيملسملا

 امل ءايلوأ مهنأو «تامارك مهل نأ نوعدي «ةذبعشلاو رحسلاو قيراخملا نم ءيشب

 .قيراخملا نم هنورهظي

 باتك مهذبن ببسب نيرخأتملا رثكأ ىلع ىلوتسا نإ رفكلاو لالضلا نأ ملعاو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىلع مهراصتقاو .هسفن ىلإ اعدو «مهرحس نمب نظلا ناسحإو «مهروهظ ءارو هللا

 هلا باتك اوؤرق ولف الإو «مهسفنأل اهوعضو يتلا عاضوألاو ىواعدلاو نيناوقلا

 .ءافشلاو .ىدهلا هيف اودجول ؛هيلإ فالتخالا دنع اوعجرو «هيف اب اولمعو

 .نورتشي ام سئبف اليلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو هوذبن نكلو «رونلاو

 .ةيآلا ةيقب ىلع مالكلا مدقتو
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ْنَأ یف روک رشا هب َّلَحتي ام ّلُك هاوس ا هللا یف :ساّبعلا وب لا

 ةَعاَفّشلا الإ قب إو .هلل اَئوَع َنوُكَي وأ ني ّطسِق وأ كلم هع َنوُكَي

 یضترا نمل لإ وخمْتم الوإل :َلاَق اک بزل هَل نأ نب الإ ََُمل ا

 اک َقَماَيِقْلا موټ ينم يه نوک رشا اهنلظ يآ ٌةَعاَفَّصلا ِهِلَهَف .(۲۸ :ءايبنألا)
 و2 رە ے

 ٍةَعاَفَّشلاب ادب ال هدو هبرل دش ن بك ينأي هنآ ا يلا ربحا آرش | امامت
1+ 

 و * چ 2 ساس ه5 وها < 1< ۹ 0 .٠ لام ع
 دما .(عْفَشُت عّفشاو طعن لسو ممي لو َكَسْأَر عقرا :ُهَل َل اقي مث ءالو

 نب ميلح ادبع نب دمحأ نيدلا يقت مالسإلا خيش وه :«سابعلا وبأ لاق» :هلوق

 مولع يف هتمامإو هترهش «تافنصملا بحاص «روهشملا مامإلا «ةيميت نب مالسلادبع

 .هفصو يف بانطإلا نع ينغت هننفتو مالسإلا

 :لاقو «ةئم عبرأب ةياور يفو «هلثم ةنس ةئم سمخب هلبق تأي مل :يبهذلا لاق

 هسفن لثم هنيعب ىأر امو «هلثم رأ مل ينأ تفلح ماقملاو نكرلا نيب تفلح ول :ًاضيأ

 نيب مولعلا لك ًالجر تيأر ةيميت نباب تعمتجا امل :ديعلا قيقد نبا لاقو «هللا همحر

 هل دمحأ مامإلا رصع دعب ىتأ اف ةلمجلابو .ءاشي ام عديو ءاشي ام ذخأي «هينيع
 ."”ةعمعبسو نيرشعو نامث ةنس هتافو تناكو «ربظن

 هذه يف ىفن هللا نأ :يأ «نوكرشملا هب قلعتي ام لك هاوس اع هللا ىفن» :هلوق

 ةكرشلاو كلملا نم هللا ريغ يف داقتعالا نم نوك رشملا هب قلعتي ام لك ةروكذملا ةيآلا

 .نوكرشملا اهب قلعتي يتلا يه ةعبرألا رومألا هذهف .ةعافشلاو ةنواعملاو هيف

 ل :ىلاعت هلوق يف كلذو .«كلم هريغل نوكي نأ هللا ىفنف» :هلوق

 كلمي ال نمو (؟؟ :ابس) 4 ضال ف لو ِبومسلآ ف وَرَ َلاَقْتِه تروُكحِلَتَي

 .ةئمتسو نيتسو ىدحإ ةنس هتدالوو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا للبس

 .ىعدي نأ لهأب سيلف رادقملا اذه

 بيصنلا وه -فاقلا رسكب- طسقلاو «كلملا نم :يأ .«هنم طسق وأ» :هلوق

 نم نوعدت نمل ام :يأ © لرش نِم اًمهيف منَ امو :هلوق يف كلذو «ءيشثلا نم

 الو كلاعب سيل نمو كرش نم ضرألاو تاواهسلا يف :يأ ءامهيف مهريغو ةكئالملا

 ؟هللا نود نم ىعدي فيكف كلاملل كيرش

 يأ 450 ٍريهظنم منم لام اموو# :هلوق يف كلذو . (هلل انوع نوكي نأ وأ» :هلوق

 .نوع مهنوعدت نمم هلل ام

 .خلإ ...برلا هل نذأ نمل الإ عفنت ال اهنأ نيبتف .«ةعافشلا الإ قبي مل و» :هلوق

 ةباجإ ىلع ردقي ىتح ةعبرأ ءوعدملا يف اهدحأ نوكي نأو دب ال يتلا طورشلا ةلمج

 .هاعد نم

 الو ٍتُومَّسلا ف ورد لاق توُكحِلْمَي الا :هلوقب هافنف كلما :لوألا

 .(۲۲ :ابس) 4 ضا

 نِم اًمهيف يه امو :هلوقب هافنف «كلاهلل ًاكيرش نوكيف ًاكلام نكي مل اذإ :يناثلا

 :هلوقب هافتف ًاريزوو ًانوع نوكيف كلاملل ًاكيرش الو ًاكلام نكي مل اذإ :ثلاثلا

 4 ریت ميلانو
 هناحبس ىفنف «ًاعیفش نوكيف ًانوع الو ًاكيرش الو ًاكلام نكي مل اذإ :عبارلا

 هذه يفنبف «عفشيف ًءادتبا عفاشلل نذأي يذلا وهف «هنذإب الإ هدنع ةعافشلا ىلاعتو

 هدصق بجوي ام رضلاو عفنلا نم هريغ دنع سيل ذإ هللا ريغ ةوعد تلطب رومألا

 مهو ميس تروقلخ ل ٌةَهلاَ دفنود نم اود اول :ىلاعت لاق اى «ةدابعلا نم ءىشب

 معو و کرس

 4© اوشن الو ةوح الواتوم ںوکلمیالو اعف الو ار مهسا توکم او ومع



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ال ا تورص ممت مُهَّلَعَ ٌهَهِلاَع هلأ نود نم اودا أ :ىلاعت لاقو «(* :ناقرفل)

 َنوُدْبحَيَو  :یلاعت لاقو 7-0075 + :سب) 7€ َنوُرَصْح خد مه مشو مهرصت نوعیت

 .(0 :ناقرفلا) 4( اھ ءْيَر لع رفاک لای ک۶ مرضی اکو مھم ال موللا نيود نم

 اهافن اك «ةمايقلا موي ةيفتنم يه «نوك رشم ا اهنظي يتلا ةعافشلا هذهف» :هلوق

 هللا نود نم دادنألاو ءاعفشلا نم نوك رشملا اهبلطي يتلا ةعافشلا نأ ينعي .«نآرقلا

 نإ ًةحهلا ونود نم ذأ ا! :- سي نمؤم نع- ىلاعت لاق امك «یرخأو ايند ةيفتنم
 لکت ین اإ © نوُدَهسِالو ایس همس ق نش ال رص ملأ ندر

 27 مرا :-نوعرف لآ نمؤم- نع ىلاعت لاقو ۲۳-۲٤(« :سي) 0 نام

 9 :ىلاعت لاقو «(4* :رفاغ) ةر خلا فال

 كامو ْمُهْكَف َكِلَدَو نع أوُنَص لب ةا ار هَل نود نی اودا ی رَ
 ب نع تعا :GG :ىلاعت لاقو «(۲۸ :فاقحألا) © وَ

 لاقو ا درا 0# بينت عفش قير تأ جال ی نم هلآ نو

 ہو روھ هنو کرک اک یکی ھر کوا تقل انکی دف ش7 س :لاعت
 ا مكيف مآ مُمَعَر نیلا مک ءاعقش کم رت

 و اوتو رهو دف کک جرش أوغدأ َلِِقَو :  :یلاعت لاقو «(44 :ماعنألا) 42) ومع مت

 يعد نم لك لاح هذهف «(54 :صصقلا» ا بودن اوا مهنا بادل اواو

 .ةرخآلاو ايندلا يف اهريغ وأ «ةعافشل هللا نود نم

 ) ..ًالوأ ةعافشلاب أدبي ال هدمحيو هبرل دجسيف يتأي هنأ 45 يبنلا ربخأو» :هلوق

 يف ةي هنع هريغو سنأ ثيدح نم امهريغو «نيحيحصلا» يف تباث اذه .هرخآ ىلإ

 ىلع نذأتسأ ىتح نينمؤملا نم نيطامس نيب يشمأف موقأف» :لاق ةعافشلا ثيدح

 مث «ينعدي نأ هللا ءاش ام ينعديف يبرل ًادجاس تررخ وأ «هل تعقو هتيأر اذإف «يبر

 وايد 2. ىف هود هل

 ىف ةوعد 5 هل سل هک 1| وعدت
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت م للبس.

 دمحأف يمأر عفرأف «هطعت لسو .عفشت عفشاو «عمسي لق دمحم اي عفرا :لاق

 اذإف «ةيناثلا هيلإ دوعأ مث ءةنجلا مهلخدأف ًادح يل دحيف عفشأ مث «هينملعي ديمحتب

 مث «ينعدي نأ هللا ءاش ام ىنعديف يبرل ادجاس تررخ وأ «هل تعقو يبر تيأر

 ديمحتب هدمحأف يسأر عفرأف .عفشت عفشاو «هطعتف عمسي لق «دمحم عفرا :لوقي

 يبر تيأر اذإف «ةثلاثلا دوعأ مث «ةنجلا مهلخدأف ءًادح يل دحيف عفشأ مث ؛هينملعي

 عفرا :لاقي مث ينعدي نأ هللا ءاش ام ينعديف «يبرل ًادجاس تررخ وأ «هل تعقو

 «هينملعي ديمحتب هدمحأف يسار عفرأف «عفشت عفشاو «هطعت لسو «عمسی لق دمحم

 الإ يقب ام بر اي :لوقأف «ةعبارلا دوعأ مث «ةنجلا مهلخدأف ًادح يل دحيف عفشأ مث

 ةعافشلا يف نذإلا دعب الإ عفشي ال هنأ يب نّييف .ثيدحلا (7(...نآرقلا هسبح نم

 . «ةنجلا مهلخدأف ًادح يل دحيف» :لاق اك «مهيف عوفشملا يفو

O 2 



 4 ر

 إ ةلإ آل َلاَق نم» :َلاَق ؟َكِتَعاَفَسِب ساتلا ٌدعسأ نم :ٌةَريَرُه وبأ هَل لاو

 | نوكأ و «هللا نذإب «صآلخإلا لهأل ٌةَعاَفّشلا َكلِيَق هيل نم اصلاح هلل
 رر ےس

 ےس
 3 اسر

 دل لمآ لع لقب يي وف احبس لا يع .هللاب كرش

 کا ماقما لايو ةمركيي ۴ هَل َنِذَأ ْنَم ِءاَعُد ا رين

2 

 هنذإب َةَعاَفّشلا َتَبنَأ اهو كلر ايف ناك مالا امام يتلا ةَعاَفّشل
 و ر٤

 .صآلخإلاَو دي ديحوتلا لهل الإ نوک ال أ ءاي بلا نب دقو .َعِضاَوَم يف

 .ُهمالَك یهتنا

2 

1 

 محال

 ثيدحلا اذه .هرخآ ىلإ «كتعافشب سانلا دعسأ نم ةريره وبأ لاقو» :هلوق

 دعسأ نم هللا لوسر اي تلق لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 اذه نع ينلأسي ال نأ ةريره ابأ اي تننظ دقل» :لاقف ؛ةمايقلا موي كتعافشب سانلا

 سانلا دعسأ «ثيدحلا ىلع كصرح نم تيأر ال ءكنم لوأ دحأ ثيدحلا

 :ةياور يفو ء«هسفن لبق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب

 «نابح نبا هححصو ءرخآ قيرط نم دمحأ هاور «هسفن وأ هبلق نم ًاصلخم ًاصلاخ»

 هناسلو هناسل هبلق قدصي ءًاصلخم هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمل يتعافشو» :هيفو

 يف لاقو .ًاصالخإ مهلمكأ هتعافشب سانلا دعسأ لعجف :مالسإلا خيش لاق .«هبلق

 لو ««ةمايقلا موي يتعافش هيلع تلح ةليسولا يل هللا لأس نم» :حيحصلا ثيدحلا

 نم صالخإلاو ديحوتلاب دبعلل لصحي انآ ملعف «يتعافشب سانلا دعسأ ناك :لقي

 لاؤسل ًاحلاص ناك نإو «لامعألا نم هريغب لصحي ال ام اهريغو هيب لوسرلا ةعافش

 لاني ال كلذف ءهنع ىبن لب «لامعألا نم هب رمأي مل اب فيكف هيب لوسرلل ةليسولا
 الو مهرضي هنإف حيسملا يف ىراصنلا ولغ لثم «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ريخ هب

 «ةباجتسم ةوعد يبن لكل» :لاق هنأ ةي هنع «حيحصلا» يف اذه ريظنو «مهعفني



 ديمحلا زيزعلا ريسيت الا ببال

 ال تام نم هللا ءاش نإ ةلئان يهف «ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد تأبتخا ينإو

 .ديحوتلا لهأ يف عفشي انإ ءاهلك ةعافشلا ثيداحأ يف كلذكو «ًائيش هللاب كرشي

 ةعافشلاب هللا ةمارك قحتسي ىلاعت هلل هنيد هصالخإو هبرل دبعلا ديحوت بسحبف
 .اهريغو

 يتلا بابسألا مظعأ لعج فيك ثيدحلا اذه لمأت :هانعم ام ميقلا نبا لاقو

 لانت ةعافشلا نأ نم نيكرشملا دنع ام سكع ؛ديحوتلا ديرجت هتعافش اهب لانت

 مهمعز يف ام ةي يبنلا بلقف هللا نود نم مهتالاومو مهتدابعو «ءاعفش مهذاختاب

 نأ عفاشلل هللا نذأي ٍذئنيحف «ديحوتلا ديرجت ةعافشلا ببس نأ ربخأو «بذاكلا

 هعفنيو «هل عفشي هنأ ًاعيفش وأ ًايلو هذختا نم نأ هداقتعا كرشملا لهج نمو .عفشي

 ال هللا نأ اوملعي ملو «مهالاو نم عفنت ةالولاو كولملا صاوخ نوكي اى هللا دنع

 لاق اك .هلمعو هلوق يضر نم الإ ةعافشلا يف نذأي الو «هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي

 يفو ٠٠١(« :ةرقبلا) © "ندب الإ دنع مْ ىَِلا اذ نَمْإَم :لوألا لصفلا يف ىلاعت

 وه ثلاث لصف يقبو (۲۸ :ءايبنألا) © یضترا نمل لإ وُمَسْنَي الو :يناثلا لصفلا

 ةثالث هذهف . يب هلوسر عابتاو هديحوت الإ لمعلاو لوقلا نم ىضري ال هنأ

 .ًاصخلم ىهتنا .اهلقعو اهاعو نم بلق نم كرشلا ةرجش عطقت لوصف

 يهو «ةعافشلا عاونأ ضعب انه اهنع لوؤسملا ةعافشلا هذهب دارملا ظفاحلا لاقو

 اذك نزو هبلق يف ناك نم رانلا نم جرخأ :هل لاقيف (يتمأ يتمأ» ايب لوقي يتلا

 امأو «هنود نع لمكأ هنايإ نوكي نم ةعافشلا هذ سانلا دعسأف «نايإلا نم

 .ةنجلا ىلإ قبسي نم اهب سانلا دعسأف فقوملا برك نم ةحارللف ىمظعلا ةعافشلا

 مالسإلا سأرو  ُهّنِ لبق نلف اید مسا ع عتبي نمو  :یلاعت هلوق لصفلا اذه ليلدو (۱)

 أكشن ناو إو ركل وابل ضرب الو کنم ی ہا سَ 1 لرثك ليو الا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باذع ريغب اهلخدي نم وهو مهنولي نيذلا مث «باسح ريغب اهولخدي نيذلا مهو

 .طقسي الو رانلا نم حفل هبيصي نم مث «باذعلا قحتسيو بساحي نأ دعب

 :ميقلا نبا هركذ اك عاونأ ةتس ةمايقلا يف يب هتعافش نأ ملعاو

 مالسلاو ةالصلا مهيلع مزعلا ولوأ اهنع رخأتي يتلا ىربكلا ةعافشلا :لوألا

 اوعفشيل ءايبنألا ىلإ قئالخلا بغري نيح كلذو اهل انأ» :لوقيف هيلإ ىهتنت ىتح

 ال ءاهب صتخي ةعافش هذهو .فقوملا يف مهماقم نم مهحيري ىتح مهر ىلإ مه
 .دحأ اهيف هكرشي

 ليوطلا هثيدح يف ةريره وبأ اهركذ دقو .اههوخد يف ةنجلا لهأل هتعافش :يناثلا -

 .هيلع قفتملا

 ال نأ مهل عفشيف ءرانلا اوبجوتسا دق هتمأ نم ةاصعلا نم موقل هتعافش :ثلاثلا

 .اهولخدي
 «مهبونذب رانلا اولخد نيذلا ديحوتلا لهأ نم ةاصعلا يف هتعافش :عبارلا

 ةنسلا لهأو ةباحصلا اهيلع عمجأ دقو لَك يبنلا نع ةرتاوتم اهب ثيداحألاو

 .لالضلاب هيلع اودانو «بناج لك نم هب اوحاصو ''”اهركنأ نم اوعدبو «ةبطاق
 امم هذهو «مهتجرد عفرو مهماوث ةدايز يف ةنجلا لهآ نم موقل هتعافش :سماخلا

 .دحأ اهيف عزاني مل

 هذهو «هباذع ففخي نأ رانلا لهأ نم رافكلا ضعب يف هتعافش :سداسلا

 .هدحو ب بلاط يباب ةصاخ

 يذلا وه هناحبس هللا نأ ةعافشلا رمأ يأ ءرمألا ةقيقح يأ :«هتقيقحو» :هلوق

 ًارفاك ًاقلطم اهيف دلخي لب اهنم جرخي الف رانلا لخدي نم :نولوقي نيذلا ةلزتعملاو جراوخلا مهو )١(

 .ًارفاك مهدنع نوكي هنإف ةريبك بحاص وأ

 .هدحو ةو يبنلابو ()



CDديمحلا زيزعلا ريسيت مل  

 همركيل عفشي نأ هل نذأ نم ءاعد ةطساوب مهل رفغيف ءصالخإلا لهأ ىلع لضفتي

 نأ لاهجلاو نوكرشملا نظي امك ال «ةعافشلا ةقيقح وه اذهف دومحملا ماقملا لانيو

 .رانلا نم هيجنيو ةنجلا هلخديف ءاش نميف ًءادتبا عفشي عيفشلا نوك يه ةعافشلا

 تيملا نإ :اولاق مهخأ كلذو مهوراز اذإ مهريغو تاومألا نم اهنولأسي اذهلو

 ضيفتو «هللا نم فاطلألا هيتأت لازت ال هللا دنع ةيزمو برق هحورل يذلا مظعملا

 روزملا حور نم ضاف هنم اهاندأو هب هحور رئازلا قلع اذإف «تاريخلا هحور ىلع

 ةيفاصلا ةآرملا نم عاعشلا سكعني اك ءاهتطساوب فاطلآلا كلت نم رئازلا حور ىلع

 هحورب رئازلا هجوتي نأ ةرايزلا مامتف :اولاق .هل لباقملا مسجلا ىلع هوحنو ءاملاو

 ال ثيحب هيلع هلابقإو هلك هدصق هجويو «هيلع هتم فكعيو «تيملا ىلإ هبلقو

 برقأ ناك مظعأ هيلع بلقلاو ةمحلا عمج ناك ام لكو .هريغ ىلإ تافتلا هيف ىقبي

 . "هل هتعافشو «هب هعافتنا ىلإ

 يبارافلاو انيس نبا هجولا اذه ىلع ةرايزلا هذه ركذ دقو :ميقلا نبا لاق

 ةقطانلا سوفنلا تقلعت اذإ :اولاقو اهتدابع يف بكاوكلا دابع اهب حرصو ءامهريغو

 امه تذختاو ءبكاوكلا تدبع رسلا اذهبو رونلا نم اهيلع ضاف ةيولعلا حاورألاب
 وه هنيعب اذهو امل ةدسجملا مانصألا تذختاو «تاوعدلا امل تفنصو «لكايملا

 ءاهيلع جرّسلا داقيإو ءاهيلع روتسلا قيلعتو «دايعأ ذاختا روبقلا دابعل بجوأ يذلا

 دسو «ةيلكلاب هوحمو هلاطبإ ةي لوسرلا دصق يذلا وهو ءاهيلع دجاسملا ءانبو

 يف هيب ناكو هدصق يف هوضقانو هقيرط يف نوكرشملا فقوف ؛هيلإ ةيضفملا عئارذلا

 وه روبقلا ةرايز يف نوكرشملا ءالؤه هركذ يذلا اذهو .قش يف ءالؤهو قش

 اذإ دبعلا نإف :اولاق هللا دنع مهل عفشتو .اهب مهعفنت مهتهلا نأ اونظ يتلا ةعافشلا

 هبلقب فكعو «هيلإ هتمهب هجوتو «هللا دنع بّرقملا هيجولا حورب هحور تقلعت

 .ًاريبك ًاولع كرشلا اذه نع ىلاعت هللا ىسنيو ينعي (۱)



 اال ديمحلا زيزعلاريسيت

 اوهبشو هللا نم هل لصحي امم بيصن هنم هيلع هب ضيفي لاصتا هنيبو هنيب راص «هيلع

 لصحي امف هب قلعتلا ديدش وهف ؛ناطلسلا نم برقو وُظُحو هاج اذ مدخي نمب كلذ
 رس اذهف .هب هقلعت بسحب قلعتملا كلذ لاني لاضفإلاو ماعنإلا نم ناطلسلا كلذل

 «هباحصأ ريفكتو هلاطبإب هبتك لزنأو .هلسر هللا ثعب يذلا وهو مانصألا ةدابع

 نآرقلاو ءرانلا مف بجوأو «مهيرارذ يبسو .مهلاومأو «مهءامد حابأو «مهنعلو

 .ىهتنا .مهبهذم لاطبإو هلهأ ىلع درلا نم ءولمت «هرخآ ىلإ هلوأ نم

 مهلك قئالخلا هيف هدمحي يذلا ماقملا يأ :(دومحملا ماقملا لانيو» :هلوق

 يذلا ماقملا كلذ ليوأتلا لهأ رثكأ لاق :ريرج نبا لاق .ىلاعتو كرابت مهقلاخو

 نبا لاقو .مويلا كلذ ةدش نم هيف مه ام مهر مهحيريل سانلل ةعافشلا ايب هموقي

 لاقو .دهاجم نع حيجن يبأ نبا لاق اذكو .ةعافشلا ماقم دومحملا ماقملا :سابع

 هنأ نوري ملعلا لهأ ناكو «عفاش لوأو «ضرأللا هنع قشنت نم لوأ وه :ةداتق

 .دومحملا ماقملا

 ةعافشلا نأ ىنعي :'''(كرش اهيف ناك ام نآرقلا اهافن يتلا ةعافشلاف» :هلوق

 هتدابعو هللا ريغ ءاعد نم اب كرش اهيف يتلا ةعافشلا يه نآرقلا يف هلا اهافن ىت

 لب ءأدبأ نوكت ال اهنأ ربخأو ةعافشلا هذه ىفن هناحبس هللا نإف «هللا دنع هل عفشيل

 نم عيفش وأ يلو نينمؤملل نوكي نأ ىفنو «هنع هسفن هزنو كرش كلذ نأ ربخأ

 :ىلاعت لاق اك نيكرشملل نوكت ال «هنذإب مهمل ةمايقلا موي ةعافشلا نأ عم «هنود

 ىفنف ٠۰۹ :ط) رد ىضَوو یا هل نوا نم ل ُهَحَمَّشلأ عف ال ذِيموي
 وهو «هلمعو هلوق يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ًادحأ ةعافشلا عفنت نأ هناحبس

 الو ءةعافشلا هعفنت الف هل عفشيل هللا ريغل يعادلا كرشملا امأو .صلخملا نمؤملا

 (۸ :رثدملا) ل َنيِعِمَتلأ ٌدَعَمَس هعمل اف :لاق اك هيف ةعافشلا يف دحأل نذؤي

 .كرشلا لهأل نوكت يتلا يه ةيفنملا ةعافشلا (۱)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مدمس للا و

 اك مهدأول َباَدَعلا أورو مط أوبيجَتْسيرلف رهوعدف ارش وغدا َلِبِقَو # :ىلاعت لاقو ر ر 02 ر ےہ هوو رم هوم ؛ رو ا رص سر و ر 8
 هم

 .(14 :صصقلا) ا نود

 .ملعأ هللاو كلذب قلعتي ام مدقت هرخآ ىلإ ايب يبنلا نّيب دقو» :هلوق
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 یوا ے9 یج
 یہیں ورا حد سكش»
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 و ی ص صر تر و 3

 .ةيآلا (5+ :صصقلا) © كرببحأ نم ىرجت ال كن 9 :َلاَعَت هللا لوق

 . خلل
 ءايبنألا يف نودقتعي يذلا روبقلا دابع ىلع درلا -هللا هحر- فنصملا دارأ

 «بوركلا جيرفتو «بونذلا ةرفغم مهنولأسيف «نورضيو نوعفني مهنأ نيح اصلاو

 نأ نودقتعيو ؛ةيورخألاو ةيويندلا بلاطملا عاونأ نم كلذ ريغو «بولقلا ةيادهو

 ل لع ولاا ةرحلا

 وقي "4 مَ دنع تواس ام مل :هلوقب كلذ ىلع نوجتحيو «كلذ

 :هكي هللا لوسر قح يف“ '”مهلئاق

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضوايندلا كدوج نم نإف

 مهوق نالطب هل نّيبت ؛هيف تلزن نمو ةيآلا هذه ىنعم ناسنإلا فرع اذإف

 ًاهاج مهمظعأو «هللا نم مهبرقأو قلخلا لضفأ ايب هللا لوسر نأل ؛مهكرش داسفو

 بلاط يبأ ةايح يف بلاط يبأ همع ةياده ىلع دهتجاو صرح كلذ عمو ؛هدنع

 هل رفغي ملف هتوم دعب هل رفغتسا مث «هيلع ردقي ملو كلذ رسيتي ملف هتوم دنعو

 ال لَك هنأ ىلع ناهربلا حضوأو «نايبلا مظعأ اذه يفف .كلذ نع هللا هاهن ىتح

 يدب يذلا وهف هللا ديب هلك رمألا نأو ؛ًاعنم الو ءاطع الو ءًاعفن الو ارض كلمي

 رضلا فشكيو «ءاشي نم محريو ءءاشي نم بذعيو ءءاشي نم لضيو ءءاشي نم

 .بولقلا ةيادهو رمألا هديب يذلا وه هنأل هلل ةدابعلا صالخإ بوجو :ةمجرتلا نم دوصقملا )١(

 .هللا نود نم نودبعي مهنأ هانعم سيل ةنجلا يف # تيوُآَتياَم متل :ةيآلا هذهو (5)

 .يريصوبلا وهو (۳)

 .هدلو ىده ام حونو «هابأ ىده ام ميهاربإو «همع ىده ام يبنلا لاقيف ًالثم راص ىتح )٤(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت دج ادع

 هدوج نم يذلا وهو .ميحرلا روفغلا وهو هدابع نم ءاشي نم بيصيو «ءاشي نمع
 بولقلا ةياده نم ةي هدنع ناك ولو .ميلع ءيش لكب وهو ؛ةرخآلاو ايندلا

 ماق نم مهالوأو هب سانلا قحأ ناكل ؛ءيش بوركلا جيرفتو بونذلا ةرفغمو

 نينس ناثب ةوبنلا دعب ام ىلإو «نينس نامث هغولب نم هطاحأو «هرصنو مايقلا متأ هعم

 معاك ے و سر 3 | هس ل د

 تک وکو ها اس ام اإ | مالو امنت يفت كتل لأ: :ىلاعت لاق لب «'"”رثكأ وأ
 رس

 نوو موق ريكو ريز الإ انآ نإ اوثلأ قسم سم امو ريحا نم ترڪ سال َبْيَمْلا ُمَلَع

 ملعأ كلو هلأ نرخ یدنِع ركل ُلْوَْأ ل لف # :ىلاعت لاقو «(۱۸۸ :فارعألا 46

 عمتجي لهف .ةيآلا ٠ :ماعنألا) كلِ وام ل عی نإ كلكم ی ہک لأ كو بَ لا

 ههبشأ امو تيبلا كلذب ناميإلاو ءاههبشأ امو تايآلا هذ الا دع ف ف

 .هيف ولغلاو هئارطإ يف دحل ا اوزواج نيذلا هءادعأ هللا لتاق نكلو

 يدب ال دمحم اي كانإ :ِكَي هلوسرل ىلاعت لوقي :ريثك نبا لاقف ةيآلا ىنعم امأو

 ةمكحلا هلو ءءاشي نم يدي هللاو غالبلا كيلع امنإ .كلذ كيلإ سيل يأ تببحأ نم

 ىم هلأ نكر ر ده كع شلل :ىلاعت لاق اك ةغمادلا ةجحلاو «ةغلابلا

 َتْصَرَح ولو سالا دش امو :لاقو ۷۲(۰ :ةرقبل) دك س

 00 :لاق هنإف هلك اذه نم صخأ ةيآلا هذهو ٠٠١( :فسوي) نيم

 .(5: :صصقلا) ن سيسهم ملم وهو ءا نَم ییہ هاو تبا ع ىرجت
 اهنأ «نيحيحصلا» يف تبث دقو .ةياوغلا قحتسي نمم ةيادهلا قحتسي نمب ملعأ يأ

 "عبط ًابح هبحيو «هقح يف موقيو «هرصنيو هطوحي ناك دقو ؛بلاط يبأ يف تلزن

 ناميإلا ىلإ هك هللا لوسر هاعد هلجأ ناحو ةافولا هترضح اللف ءايعرش ًابح ال

 .بلاط وبأ همع وهو )١(

 .ًايفنح لوقي اک «ايعيبط نم حصفأ (۲)



 سس ل ديمحلا زيزعلاريسيت

 هيلع ناك ام ىلع رمتساف «هدي نم فطتخاو «هيف ردقلا قبسف مالسإلا يف لوخدلاو

 .ةغلابلا ةجحلا هللو رفكلا نم

 (07 :ىروشلا) 4 ريق هم طر لإ ئل كنو :ىلاعت هللا لاق :تلق نإف

 هجوب هللا ريغل اهتبسن حصت يتلا ةيادهلا :ليق ءاهل مجرتملا ةيآلا نيبو اهنيب عمجلاف

 يأ 41 ميسم طرص لإ یدل َكّنِاَووم :لاق اک ةلالدلاو داشرإلا ةياده ىه ام

 «ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخو '''قيفوتلا يه هللا ريغ نع ةيفنملا ةيادهلاو «نيبتو دشرت

 .هانعمب مهضعب هركذو
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 :دئاوف هيف ثيدحلا اذه )١(

 دبعلا قفوي يذلا وهف هللا ديب هاوس نم ىلع هراثيإو هب اضرلاو قحلا لوبقو قيفوتلا ةياده نأ :اهدحأ

 لسرلل نوكت هذهف ةلالدلاو لاو ف نایلاو داشرإلا ةياده امأو «هراثيإو قحلا لوبقل

 .5(4) ویس مدمر َلِإَىِربتل كتو :ىلاعت لاق اک نيحلصملاو
 لي لوسرلل ةيلست ةيآلا هذه يف :يناثلا

 .ةدابعلا نوقحتسي ال رشب لسرلا نأ نايب اهيفو :ثلاثلا

 مهترايزو مهتسلاجم نمو مهنم رذحلاو ءوسلا ءانرق ةرضم هيفو :عبارلا

 يدوهيلا يبنلا راز امك همالسإ ىجري ناك اذإ هتوعدل نيكرشملا نم ضيرملا ةدايع زاوج هيف :سماخلا
 .ملسأف

 .ربيخ لهأل اهررك اكو مالسإلل ةوعدلا راركت هيفو :سداسلا



 بلاط ابا ْتَررَصَح ت : : لاق هيبأ نع « هَل نبل نع حشا ي فَ

 اي» :َلاَقَك له وُبَأَو مآ بأ يب لَ هدو يک هللا ل ٌلوُسَر اج ٌقاَقَولا

 لِ نع بحر :ُهَل الاف «ش نِ اپ كَل حاحا میک هال ١ ل لث مَع

 َلِم َلَع وُ :َلاَق ام َرْخآ َناَكَف ءاَداَعَأَف كي سلا ِهَلَع َداَعَأَك ؟برُاِدْبَع

 ا َكَل ََرفْغتَْل» لك يللا لاق .هلل الإ ه ]إال :ٌلوُقي أ ىَبأَو بنادي

 ورفع سن اوما« لاو َيّبلِل تکا : َلَجَو رع هلل لَا ..َكْنَع هنأ مؤ

 کنڀ له :ٍبِلاَط يبأ يف رنو 211" :ةبوتل) ( کف لأ اڪ واو نيڪ رقت
 .(ه5 :صصقلا) »2 ءا نم ىدهم - هللا کلو تیبح ا نم یدال

 .«نيحيحصلا» يأ :«حيحصلا يف» :هلوق

 ورمع نب بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس وه :«بيسملا نبا نع» :هلوق
 ءاهقفلا «تابثألا ءالعلا دحأ «يموزخملا يشرقلا موزخم نب نارمع نب ذئاع نب

 نبا لاقو ."'ليسارملا حصأ هتالسرم نأ ىلع اوقفتا «دابعلا ظافحلا «رابكلا

 «نيناهثلا زهانو نيعستلا دعب تام .هنم الع عسوأ نيعباتلا يف ملعأ ال :ينيدملا

 نزح هدج كلذكو .-هنع هللا يضر- نامثع ةفالخ ىلإ يقب يباحص بيسملا هوبأو

 .ةم|يلاب دهشتسا «يباحص

 ولف الإو ةافولا تامالع ترضح يأ :«ةافولا بلاط ابأ ترضح امل» :هلوق

 ةعجارملا نم عقو ام كلذ ىلع لديو .نمآ ول ناميإلا هعفني مل ةنياعملا ىلإ ىهتنا ناك

 رقأ اذإ هنأ ايب يبنلا اجر نكل «ةلاحلا كلت ىلإ ىهتنا نوكي نأ لمتحيو «مهنيبو هنيب

 ليسارم فالخب ةدنسم تدجوُف تشتف األ روهمجلا دنع ةجح بيسملا نب ديعس ليسارمو )١( 2 ع
 .ةجح لسرملا نأ كلامو ةفينح وبأ بهذو «ةجح تسيل اهنإف هريغ



 ك0 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ال هتعافش هيف غوسيو «هصوصخب هعفني كلذ نأ ةلاحلا كلت يف ولو ديحوتلاب

 ىلع لديو «اهب كل جاحأو ءاهب كل دهشأو اهب كل لداجأ» :لاق اذهلو

 كرتي مل هنم عانتمالا ىلع تامو «ديحوتلاب رارقإلا نم عنتما نأ دعب هنأ ةيصوصخلا

 ناكو .هريغ ىلإ ةبسنلاب باذعلا هنع ففخ ىتح هل عفش لب «هل ةعافشلا ةي يبنلا

 .هقح يف صئاصخلا نم كلذ

 نإف ءةصقلا هذه رضح بيسملا نوكي نأ لمتحي .اِهلَب هللا لوسر هءاج» :هلوق

 لهج وبأ تامف ًارافك ٍذئموي اوناكو «يموزخ ًاضيأ وهو موزخم ينب نم نيروكذملا
 ليسارم نم ثيدحلا اذه نإ :حارشلا ضعب لوقو .نارخآلا ملسأو «هرفك ىلع

 ملعلا لمح زاوجو همالسإ يجر اذإ كرشملا ةدايع زاوج اذه ينو «دودرم ةباحصلا

 .همدع ىلع ةحجار ةحلصم هيف ناك اذإ

 .اهفذحو ءايلا تابثإ هيف زوج فاضم ىدانم .(مع اي» :هلوق

 يف هل ادقتعم ءاهانعمل افراع «ةملكلا هذه لق :يأ .«هللا الإ هلإ ال لق» :هلوق

 نم كلذ عم دب الو كلذ الإ توملا دنع نكمي ال ذإ «هب لمعت مل نإو لاحلا هذه

 .هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش

 نم لدب هنأ ىلع بصنلاب «ةملك» ديقت ام نسحأ :يبطرقلا لاق .«ةملك» :هلوق

 .ًادتبملا لامتحا ىلع اهعفر زوجيو «هللا الإ هلإ ال

 يهو «(ةجاحملا» نم ميجلا ديدشتب وه .«هللا دنع اهب كل جاحأ» :هلوق

 اهب كل دهشأ :يآ ءرمألا باوج مزجلا ىلع ,ةحوتفم ميجلاو «ةجحلا نم ةلعافم

 اهاق ول هنأل «ميتاوخلاب لامعألا نأ ىلع ليلد هيفو .ىرخألا ةياورلا يف اك هللا دنع

 نأو «كلذ ريغ ًائيش لمعي مل نإو «ةعافشلا هتعفن ديحوتلا ىلع تام نإو «هتعفنل

 ناك نإف مالسإلا ماكحأ هيلع تيرجأ توملا دنع اهلا اذإ اهدحجي ًارفاك ناك نم

 يف اهب ملكتي نم فالخب «رهاظلا الإ انل سيلف الإو هللا دنع هتعفن هبلق نم ًاقداص



m0ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .هرفک لاح

 قلعتي يتلا ةنوعلملا ةجحلا هاركذ :«بلطملادبع ةلم نع بغرتأ :هل الاقف» هلوق

 ءابآلا ديلقت يهو «لسرلا ىلع اهب نودريو «نيرخآلاو نيلوألا نم نوكرشملا اهب

 ةجحلا هذه ةمظعل راكنإلا يف ةغلابم ماهفتسالا جرخم مالكلا اجرخأو «'''ءاربكلاو

 لجألف ؛هريركتو هيَ هتغلابم عم ةلداجملا يف اهب ايفتكا كلذكو ؛نيلاضلا بولق يف

 .اهيلع ارصتقا مهدنع اهحوضوو اهتمظع

 ملعلا يعدي نم رثكأ هيلع ام فالخب هللا الإ هلإ ال ريسفت هيفو :فنصملا لاق

 الإ هلإ ال لق :لجرلل لاق اذإ ةئ يبنلا دارم نوفرعي هعم نمو لهج ابأ نأ هيفو
 .مالسإلا لصأب هنم ملعأ لهج وبأ نم هللا حّبقف هللا

 هيلع اداعأو «هتلاقم لكي يبنلا هيلع داعأ يأ :«اداعأو يب يبنلا داعأف» :هلوق

 ىلع كك يبنلا ردقي مل كلذ عمو ؛همع مالسإ ىلع ًاصرحو ايب هنم ةغلابم |هتلاقم
 ىلع رمتساو «موتحملا ءاضقلا هيف قبس لب هللا باذع نم هصيلخت ىلع الو كلذ

 «بولقلا ةياده نم ةئ يبنلا دنع ناك ولف هللا الإ هلإ ال نأ سانلا ملعيل هرفك

 ام هعم لعف يذلا همع مهالوأو كلذب سانلا قحأ ناكل ءيش بوركلا جيرفتو

 نع يهنلاو ءفورعملاب رمألا ىلع ربصلاو «هللا ىلإ ةوعدلا يف صرحلا هيفو «لعف

 .ةدحاو ةرمب ءافتكالا مدعو هريركتو هبحاص ىلع كلذ در نأو ءركنملا

 نمز رخآ يأ -ةيفرظلا ىلع رخآ بصنب وه- «هلاق ام رخآ ناكف» :هلوق

 ."”هعفر زوجيو مهايإ هميلكت
 هريغف ءانأ :لاق بلاط ابأ نأ رهاظلا :«بلطملادبع ةلم ىلع وه» :هلوق

 .هعفنت ال ااف )١(

 .408) وده مها ع اإ وَمَا حل ا٤آ اإ :مهنع ىلاعت هلوق يهو (؟)

 .نسحأ وهو ناك مسا هنأ ىلع (۳)



 نم يهو «روكذملا ظفلل ًاحابقتسا بلاط يبأ مالك يكحي نأ ةفنأ "”يوارلا

 ام ىلع لدف «انأ» ظفلب دمحأ مامإلا هاور دقو .ظفاحلا هلاق .ةنسحلا تافرصتلا

 .هانركذ

 يفن يف يوارلا نم ديكأت اذه :ظفاحلا لاق «هللا الإ هلإ ال لوقي نأ ىبأو» :هلوق

 .لاحلا كلت يف هنم هعاس مدع ىلإ كلذ يف دنتسا هنأكو «بلاط يبأ نم كلذ عوقو

 ةلم ىلع وه» :هلوقب اهوق نع بلاط يبأ ءابإ ىلإ دنتسم هيفن لب ءرظن هيفو لاق اذك
 .7(بلطملادبع

 ةرضمو «هفالسأو ""بلطملادبع مالسإ معز نم ىلع درلا هيفو :فنصملا لاق
 ىلع ةدايز يأ «رباكألاو فالسألا ميظعت ةرضمو «ناسنإلا ىلع ءوسلا باحصأ

 .عزانتلا دنع اهيلإ عجري ةجح مه0اوقآ لعجي ثيحب عورشملا
 الإ هل نرفغتسيل يب مسقأ :«(كنع هنأ ملام كل نرفغتسأل :يبنلا لاقف» :هلوق

 :يوونلا لاق «كل نرفغتسأل هللاو امأ» :ملسم ةياور يف امك «كلذ نع ىهني نأ

 ىلع مزعلا ””ديكأتل انه فلحلا نأكو ؛فالحتسا ريغ نم فلحلا زاوج هيفو

 .هسفنل هبسني هنأل ًاحابقتسا )١(

 مهيلع دهشي نأ هئابآل ةيمحلا هعنم نكلو مالسإلا نيد ةحصب ًافراع بلاط وبأ ناك دقو (۲)

 :لاق اى مهفلاخي نأو رفكلاب

 :رخآ تيب ينو

 لفاحملا يفانخايشأ لعرب ةبسبءيجأنأالول هلاوف

 لزاهتلا لوق ريغادج رهدلا نم ةلاح لك ىلع هاسعبتااتكل

 .لطاب اذه لكف املسأف يبنلا يوبأ ايحأ هللا نأ وأ ةيفخلا يف ملسأ هنأ وأ ()

 .سأب الف ةبيطلا مهلاعفأب ءادتقالاو مهل ءاعدلاك عورشملا دودح يف مهميظعت امأ (5)

 .ثيدحلا ٠...نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ينإ» :هلوقك ماقملا ديكأتل فلحي ام ًاريثك ا ناكو (5)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سلمم ا نسج

 ةرجهلا لبق ةكمب بلاط يبأ ةافو تناكو .بلاط يبأ سفنل ًابيبطتو «رافختسالا

 ةيناثو ةنس نوعبرأو عست ةي هللا لوسرلو بلاط وبأ تام :سراف نبا لاق .ليلقب

 توم دعب -اهنع هللا يضر- نينمؤملا مأ ةجيدخ تيفوتو .ًاموي رشع دحأو رهشأ

 .مايأ ةيناثب بلاط يبأ

 4 يرسل اورو انماء بلاو يمل ب6 ام9» :هللا لزنأف» :هلوق
 يربطلا ىور دقو .يهنلا ىنعمب ربخ وهو «كلذ مهل يغبني ام يأ :11(2* :ةبوتلا)

 ,كرشم وهو هيبأل ميهاربإ رفغتسا» يب هللا لوسر لاق :لاق رانيد نب ورمع نع

 انئابآل رفغتسن :هباحصأ لاقف «يبر هنع يناهن ىتح بلاط يبأل رفغتسأ لازأ الف

 ورفع نأ انماء تاو َيَّبلِل تاک ام» :تلزنف همعل هيبن رفغتسا اك

 © يحلل بحس مآ خط تريب اَمِدْحَب ارم كيف يلؤأ اڪ ڙو نيڪ رتل
 هنأ هل ني امف هاَيِإ آَهَدَعَو ودوم نع الإ ويل ميه ٌراَفْعَمْسآ تاک امو

 ةكمب بلاط يا ةافو نأل لاكشإ هيف اذهو ل1 115-4 :ةيرتلا) نمار لِ ودع

 نأ هبر نذأتساف رمتعا امل همأ ربق ىتأ يب يبنلا نأ تبث دقو .ًاقافتا ةرجحلا لبق

 «بلاط يبأ ةافو نع ةيآلا لوزن رخأت ىلع ةلالد هيفو .ةيآلا هذه تلزنف اه رفغتسي

 اهوزنل نوكيو «مدقت اهببس ناك نإو رخأت ةيآلا لوزن نوكي نأ لمتحي نكلو
 لوزنلا رخأت ديؤيو .همأ رمأ وهو «رخأتمو «بلاط يبأ رمأ وهو «مدقتم :ناببس

 لوزنلا رخأت يضتقي كلذ نإف كلذ نع يهنلا لزن ىتح نيقفانملل هاب هرافغتسا

 يبأ يف هللا لزنأو «بابلا ثيدح يف هلوق ًاضيأ كلذ ىلإ ريشيو ببسلا مدقت نإو

 يف تلزن ىلوألا هنأب رعشي هنأل ٠١( :صصقلا) 4 تبَبحأ َنَم ىرَجت ال َكَنِإ # :بلاط

 يلع نع دمحأ جرخأ ام ببسلا ددعت ديؤيو .هدحو هيف ةيناثلاو «هريغ ينو بلاط يبأ



 حل ديمحلا زيزعلاريسيت

 هلك يبنلل كلذ تركذف .'"ناكرشم امهو هيدلاول رفغتسي ًالجر تعمس :لاق

 لَو ا ارناڪ ڙو َنيكرْمُمْلِل ورفعت سنا اوما تاو یل تکا :هللا لزنأف

 ریه اقدس تاک امو © ميا بدحضأ ما نط ےب امیہ نم کف
 - ٠١۳ :ةبوتلا) هم أر هلي ودع ُهََّأ هل نی ممل هاََيِإ اه دعو ودوم ٥ نعال ويال

 .ةيآلا

 .ىلوأ مهتبعو مهتالاومف «مه رافغتسالا مرح اذإ هنآل
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 .بابسألا ددعت نم عنام الو )١(

 .ةنواعملاو ةرصنلا اهعبتت مث بلقلا يف ةبحملا اهلصأ (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سمس ل _بللبمو

 باب

 ("'نيحلاصلا يف ولفلا '' وه مهنيد مهكرت مدآ ينب رفك ببس نأ يف ءاج ام

 ر . هر وص س 2 ھم تچ را رر ر 5 و ضر

 الو مڪزيد ىف اونم ال بتلا لها :لَجَو زع هللا لوقو

 17١[. :ءاسنلا] يحل
 اس جو

 اولوفت الا هيأ ا

 . خلا
 -هللا همحر- فنصملا ركذ الو ؛هيلإ فاضملا ىلع ًافطع رورجم وهف مهكرت امأ

 كلذ يف ببسلا ني نأ دارأ «كرشلا نم تاومألا عم روبقلا دابع هلعفي ام ضعب

 ًاثيدحو يدق كرشلا لصأ هنإف «نيحلاصلا يف ايس ال ًاقلطم ولغلا وهو ءرذحيل

 .ميظعتلاو ةبحملا بلاق يف هرهظي ناطيشلا نإف سوفنلا نم نيحلاصلاب كرشلا برقل

 :ةدئالا) © مُكحِنِيِد ىف اولن ال بّتحيسلا هاتي ل :لجو زع هللا لوقو

 ام يدعت هطباضو همذ وأ يشلا حدم يف “دحلا ةزواجم وه ولغلا :ءاملعلا لاق

 كع لحم هيف اوَعطَت الوإل :هلوق يف هنع هللا ىن يذلا نايغطلا وهو هب هللا رمأ

 4 مڪو ىف النت ال بكسل َلْهَأتَي لف :ىلاعت لاق اذكو ۸۱ :هط) 4 ىَصَع

 ىراصتلاو دوهيلا مه انه باتكلا لهأو .مكل هللا ددح ام اودعتت ال يأ ۷ تلا

 صار ار ا

 نّمَو ترا امك َجَقَتَس مَا :ىلاعت لاق امك .كلذك نحنو نيدلا يف ولغلا نع مهاهنف

 .۲ :دوه) 0( ريب رب توم امی إو آو عم َكَعَم ُباَت

 .ةدابعلاو ةيهولألا ماقم ىلإ مهعفرب مهيف ولغلا زوجي ال نكل ؛نيدو ةبرق نيح اصلا ةبحم )١(
 .هريغ وأ رحسلاب وأ بكاوكلا ةدابعب مهرفك نوكي دقف الإو بلغألا وه اذه (؟)

 .نيدلا يف ولغ اهيف ولغلاف ةبرقو نيد نيحلاصلا ةبحم نأ ةمجرتلل ةيآلا ةبسانم (۳)

 .ردقلا نم ءاملا رهظف هتحت نم رانلا تداز اذإ رودقلا تلغ :لاقي ًاقلطم ولغلا هلصأو )٤(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نم هولقنف «-مالسلا هيلع- ىسيع يف اولغ مهنإف «ءىراصنلا يف ريثك ولغلاو

 نميف اولغ لب هللا نودبعي اک هنودبعي هللا نود نم اإ هوذختا نأ ىلإ ةوبنلا زيح

 ءاوس «هولاق ام لك يف مهوعبتاف «ةمصعلا هيف اوعداف «هعابتأ نم هنيد ىلع هنأ معز

 هيف اولغف -مالسلا هيلع- ىسيع رمأ يف دوهيلا مهتضقانو ًالطاب وأ ًاقح ناك

 .يغب دلو هولعج ىتح هتلزنم نم هوطحف

 يف الغو ىراصنلاو دوهيلاب ةمألا هذه نم هبشت نمو :مالسإلا خيش لاق

 نم نيقراملا جراوخلاك مههباش دقف كلذ يف مهاهاضو طيرفت وأ هيف طارفإب نيدلا

 مهلتاقو .-هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف اوجرخ نيذلا مالسإلا

 «حاحصلا» يف هجوأ ةرشع نم تبث اك يب يبنلا رمأب نيملسملا ىلع اوجرخ نيح
 ةيمهجلاو ةيردقلاو ةضفارلا نم هنيد يف الغ نم كلذكو .كلذ ريغو ««ديناسملا»و

 ىلإ بستنا نم ةي يبنلا دهع ىلع ناك اذإف :ًاضيأ لاقو .ةرعاشألاو ةلزتعملاو

 ةنسلاو مالسإلا ىلإ بستنملا نأ ملعيلف «ةميظعلا هتدابع عم هنم قرم دقو مالسإلا

 همذ يذلا ولغلا اهنم :بابسأب كلذو مالسإلا نم ًاضيأ قرمي دق نامزألا هذه يف

 VY) :ةدئاملا) 4 ڪنو اَول ال ٍبتكلا لها لقت :لاق ثيح هباتك 5 هللا

 تخ ديداخأب رمأف :ةضفارلا نم ةيلاغلا قرح هنع هللا ىضر- بلاط يبأ نب ىلعو

 مهلتق ىلع -مهنع هللا يضر- ةباحصلا قفتاو اهيف مهفذقف ''"ةدنك باب دنع مه

 رثكأ لوق وهو «قيرحت ريغ نم فيسلاب اولتقي نأ هبهذم ناك سابع نبا نكل
 العلا

QR 

 مظعو مهولغ ببسب مهيلع هبضغ ةدش نم -هنع هللا يضر- ًايلع نكلو حيحصلا وهو (۲)

 .مهقرح مهتميرج



SESديمحلا زيزعلا ريسيت  

 دس ع ع 5

 الو کھلا نرد ال واقول :ئاعت هللا لوق يف سابع نبا نَع حبِحّصلا يف

 ُءاَيْسَأ هذه ۲٢(. :حون) 4( شو قم توغ الو اغار الو ادو نردد

 ن 9 1 ُداَطْيََشلا ىحْؤَأ ءاوُكلَم احل حو 2 ْنِم َنيِحاَص ٍلاَجِر

 ْمِهْئاَمْسَأب اَهوُنَسَو ءًباَصَنَأ ايف َنوُسِلْت اوُناَك يتلا مهِلاَحت لل اوُبِصنا

 .(تَدِبْع ؛مَلِعلا يي نو كيلوا كلَ اإ ىح < ُلَبْعَت1َو اوُلَعَتَم
 ع

 فنصملا هرصتخا رثآلا اذهو «يراخبلا حيحص» يأ :«(حيحصلا يف» :هلوق

 حون موق يف تناك يتلا ناثوآلا تراص :هظفلو سابع نبا نع يراخبلا هاور دقو

 «ليذهل تناكف عاوس امأو «لدنجلا ةمودب بلكل تناكف ّدو امأ دعب برعلا يف

 تناكف قوعي امأو ءأبس دنع فّرجلاِب فيَطُغ ينبل مث «دارل تناكف ثوغي امأو

 موق يف نيح اص لاجر ءامسأ .عآلكلا يذ لآل ريمحل تناكف رسن امأو "نادم

 .اذه وحن قاحسإ نباو كاحضلاو ةمركع نع يور اذكهو .هرخآ ىلإ .. حون

 نع «ىسوم نع «نايفس نع «''نارْهم انثدح ديم نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 مه ناكو «مدآ ينب نم نيح اص ًاموق اوناك رسنو قوعيو ثوغي نأ :سيق نب دمحم

 مهانروص ول :مهب نودتقي اوناك نيذلا مهباحصأ لاق اوتام الف «مہب ۔ نودتقي عابتأ

 بد نورخآ ءاجو اوتام الف «مهوروصف «مهانرکذ اذإ ةدابعلا ىلإ انل قوشأ اوناك

 نايفس لاق .مهودبعف رطملا نوقسي مهبو مهنودبعي اوناك |نإ :لاقف سيلبإ

 «مالسإلا ىلع مهلك نورق ةورشع حونو مدآ نيب ناك :لاق ةمركع نع هيبأ نع

 لاذلاو ميملا حتفب «ناذمه» امأو ناطحق ةليبق ةحوتفملا ةلمهملا لادلاو ميملا ناكسإب نادْمَم )١(

 .«ناريإ» ناسارخ يف ةدلب ىهف ةحوتفملا ةمجعملا

 .ءاملا ناكسإو ميلا رسكب نارّهمو ارغصم ءاحلا مضب ديم (۲)



 سسس للللل ديمحلا زيزعلاريسيت

 دو ناكو "'هبلصل مدآ دالوأ اوناك مهنأ ريبزلا نب ةورع نع متاح يبأ نبا یورو

 نب دمحم قيرط نم «ةكم رابخأ» يف ''”ةّبش نب رمع هاور اذكه «هب مهربأو مهربكأ

 ليق ايف مدآ نب ثيش نب ثوغي نأ :«فيرعتلا» يف يليهسلا ركذو «يظرقلا بعك

 هتروص اولثم دحأ مهنم تام |لکو مهئاعدب نوكربتي اوناكف هدعب امو عاوس اذكو

 يف ةنس تراص مث «مهل ناطيشلا جردتب اهودبعف «لييالهم نمز ىلإ اهب اوحسمتو

 .ةيلهاجلا يف برعلا

 يف اوناك مهنإ :ليق دقف ؟دنهلا لبق نمأ ءامسألا كلت ترس نيأ نم يردأ الو

 .كلذ برعلا مهمآ ناطيشلا مأ ؛-مالسلا هيلع- حون دعب مانصألا ةدابع يف أدبملا

 .ىهتنا

 نجلا نم يئر '"”ةعيبر نب ورمعل ناك :لاق يبلكلا نبا نع يهكافلا ىور دقو

 ًامانصأ اهب دجت ةدج فيس تئا مث ةمالم الب لخداو ةماث ابأ بجأ :لاقف هاتأف

 ورمع ىتأف :لاق «بجت اهتدابع ىلع برعلا عدا مث بهت الو ةماهت اهدروأ مث «ةدعم

 يتلا مانصألا يهو ءًارسنو قوعيو ثوخيو ًاعاوسو ًادو اهب دجوف ةدج لحاس

 ءلمرلا اهيلع ىفسف كانه اهحرط نافوطلا نإ مث ءسيردإو حون دهع ىلع تدبع

 .بيجأف اهتدابع ىلإ اعدو مسوملا رضحو «ةماهت ىلإ اهب جرخو ورمع اهراثتساف
 . ظفاحل ا هلاق .يحل نب ورمع وه :ةعيبر نب ورمعو

 اوعقو ىتح ولغلا نم مهنم لصح ايف ةربعلا نأل ءيش هيلع بترتي ال وأ هبلصل مدآ دلو مهنوك )١(

 هدالوأ نآل نوطب هنيبو مهنيب نأو هبلصل مدآ دلو اوسيل مهنأ ملعأ هللاو برقألاو ءكرشلا يف

 .كلذ دعب كرشلا ثدح مث ديحوتلا ىلع اوناك

 .(ةكم رابخأ» باتك فلؤم ةددشم ءابو ةمجعم نيشب ةَّبش نبا (۲)

 نم ملستل ريعب نيع فسخي ريعب فلأ لك يف هنإ ىتح هلام رثك ةعازخل اديس ناكو يعازخلا (۳)

 دالب ىلإ مانصألا بلجو ةريحبلا رّخبو بئاوسلا بّيس نم لوأ يحل نب ورمع وهو نيعلا
 .برعلا



CDديمحلا زيزعلا ريسيت سي ل  

 ميهاربإ نيد رّيغو «بئاوسلا بّيس نم لوأ ناكو «ةعازخ ديس وهو :تلق

 ىتح «-مالسلا هيلع- ميهاربإ مهيبأ نيد ىلع هلبق برعلا تناكو «-مالسلا هيلع-

 تعمس :لاق ةريره يبأ نع ريرج نبا ىور امك ,كرشلا ثدحأف ورمع مهيف أشن

 نب امك نب يحل نب ورمع تيأر مثكأ اي» :نوجلا نب مثكأل لوقي ایک هللا لوسر
 لاقف «كنم هب الو هب كنم لجرب هبشأ ًالجر تيأر امف رانلا يف هبصق رجي فّدْنخ
 ؛نمؤم كنإ» :ّهِكَك هللا لوسر لاقف !؟هللا لوسر اي ههبش ينرضي نأ ىشختأ مثكأ

 ىمحو «ةبئاسلا بّيسو «ةريحبلا رحبو «ميهاربإ نيد رّغ نم لوأ هنإ ,رفاك وهو
 .نسح هدانسإ «يماحلا

 رماع نب ورمع تيأر» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» ينو

 .«بئاوسلا بّيس نم لوأ ناك «رانلا يف هبصق رجي يعازخلا

 .ةلمهملا داصلا رسكب :«اوبصنا نأ» :هلوق

 انه هب دارملاو «هوحنو ضرغك بصن ام هلصأو ءْبْضَ عمج :«ًاباصنأ» :هلوق
 .مهسلاجم يف ةبوصنملا مهروص ىلع ةروصملا مانصألا

 ىلإ مهيلإ قوشأ نوكيل اهوبصن نيذلا يأ :«كئلوأ كله اذإ ىتح» :هلوق

 .اهباحصأ لاعفأ اهتيؤرب اوركذتيلو «ةدابعلا

 اهروص نم هدصق امو اهاحب ةفرعملا تلاز :''يأ :«ملعلا يسنو» :هلوق

 نوفرعي نيذلا ءالعلا بهذو ءكرشلاو ديحوتلا نيب نزيمي ال نيذلا لاهجلا بلغو
 .كلذ

 مو «مهنودبعي اوناك امنإ :لاقف سيلبإ مهيلإ بد هنأ مدقت :«تدبع١ :هلوق
 مهو الإ ءالؤه انلوأ مظع ام» :اولاق مهنأ :ةياور يفو «مهودبعف «رطملا نوقسي

 «نيحلاصلا ءالؤه ةدابع يف ببسلا وه اذهف «مهودبعف هللا دنع مهتعافش نوجري

 .رشلا رثكو قحلا يفخ لهجلا لح اذإ اذكهو (1)



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىه هذهو ءمهروص ةدابع يف ببسلا وه كلذكو هللا دنع مهتعافش ءاجر وهو

 كلذ هللا نيب دقو .نيرخآلاو نيلوألا نم نيكرشملا ىلع ناطيشلا اهاقلأ ىتلا ةهبشلا

 هاده نمل يفكي ام كلذ ىلع مالكلا نم باتكلا اذه يف مدقتو ءًايفاش ًانايب نآرقلا يف

 .هّللا
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت مب جت للاب

 لع اوُفَكَع اونم ال :ٍفّلَّسلا َنِم ٍدِحاَو رع لاق :مّيَقلا نبا َلاَقَو
 درر ب و چ r f 4 ا هال 42 2
 .مُهودَبَعَف دَمَألا مهيلَع لاط مث .مهليثات اوُرَوَص مث .مهروبق

 ىعرزلا بويأ نب ركب يبآ نب دمحم ةمالعلا مامإلا وه :«ميقلا نبا لاقو» :هلوق

 تافئصملا بحاصو مالسإلا خيش ذيملت «ةيزوحلا ميق نباب فورعملا يقشمدلا

 ةعس يف مدقنملا ءةجحلا ةمالعلا :هقح يف يواخسلا لاق .ملعلا نونف يف ةريثكلا
 بحاص «فلاخملاو قفاوملا نيب هيلع عمجملا «نانجلا ةوقو فالخلا ةفرعمو ملعلا

 ."”ةئمعبسو نيسخو ىدحإ ةنس تام .ةمحلا نساحملاو ةرئاسلا فيناصتلا

 كلذ ركذ ميقلا نبا نأ رهاظلا :هرخآ ىلإ «فلسلا نم دحاو ريغ لاق» :هلوق

 وبأ مهنم «كلذ ىنعم فلسلا نم دحاو ريغ نع يور دقو .ظفللاب ال ىنعملاب

 .كلذ ىلع لدي ام مدقتو «هريغو رقابلا رفعج

 ام اوسنو «نامزلا مهيلع لاط يأ :(مهودبعف دمألا مهيلع لاط مث» :هلوق

 وه نيلاصلاب كرشلا أدبم نأ نّيبتف «مهودبعف «مهروص ريوصتب نولوألا هدصق

 اهيف سوحنلا داقتعاو "'اهيف ولغلا وه موجنلاب كرشلا ببس نأ اك «مهيف ولغلا
 وه كاذ نأ امك «مهوحنو ةفسالفلا ىلع بلاغلا وه اذهو «كلذ وحنو «دوعسلاو

 اومّظع مهنإف «مانصألا ةدابع لصأ وهو «مهوحنو روبقلا دابع ىلع بلاغلا
 تدبع نأ ىلإ رمألا لآف ءاهب اوكربتو «مهروص اوروصف ءاعدتبم ًايظعت تاومألا

 هاحوأ يذلا وهو ءضرأآلا يف ثدح كرش لوأ اذهو «هتروص يه ْنَمو روصلا

 روبقلا ىلع ءانبلا نأ مهيلإ ىقلأ هنإف «نامزألا هذه يف روبقلا دابع ىلإ ناطيشلا

 يف ىجرأ اهدنع ءاعدلا نأو «مهميظعتو نيحلاصلا ةبحم نم اهيلع فوكعلاو

 فلآ دقف هرمع رصق عمو ةنس نوتس هرمعف ةئمتسو نيعستو ىدحإ ةنس هتدالو تناك )١(

 .ةعفانلا ةريثكلا تافغلؤملا

 .نيرخآل ًاسحنو موقل ةداعس اهدعُبو اهبرقو اهقارتفاو اهعامتجا يف نأ داقتعاب (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 كلذ ررقت اذإف .كلذل اهوداتعاف «دجاسملاو مارحلا دجسملا يف ءاعدلا نم ةباجإلا

 هللا همحر ميقلا نبا لاق .هب هللا ىلع ماسقإلاو هب ءاعدلا ىلإ هنم مهلقن مهدنع

 وأ هيلع مسقي نأ نم مظعأ هللا نأش نإف «هلبق يذلا نم مظعأ اذهو :-ىلاعت

 هتدابعو هئاعد ىلإ هنم مهلقن ؛مهدنع كلذ ررقت اذإف «هقلخ نم دحأب لأسي

 ليدانقلا هيلع قلعتو هيلع فكعي ًانثو هربق ذاختاو هللا نود نم ةعافشلا هلاؤسو

 كلذ ررقت اذإف «هدنع حبذيو «هيلإ جحيو لّبقيو «ملتسيو هب فاطيو روتسلاو

 كلذ نأ اوأرو ءًاكسنمو ًاديع هذاختاو «هتدابع ىلإ سانلا ءاعد ىلإ هنم هلقن ؛مهدنع

 مالسإلا نيد نم رارطضالاب ملع دق امم اذه لكو «مهارخأو مهايند يف مهل عفنأ

 اذإف هللا الإ دبعي ال نأو هلل ديحوتلا ديرجت نم هاب هلوسر هب ثعب امل داضم هنأ

 بترلا لهأ صقنت دقف كلذ نع ىه نم نأ ىلإ هنم مهلقن مهدنع كلذ ررقت
 بضغو «ردق الو مه ةمرح ال مهنأ معزو «مهتلزنم نع مهطحو «ةيلاعلا

 ُبوُلُق ترَاَمْنَآ هدو هارد َدإَو 8 :ىلاعت لاق امك مهبولق تزأمشاو «نوكر شم ا

 :رمزلا) 4(ا نورس مه اد ونود نو َنِيِأَر كد ادو مرحلا توو ال سبل

 ملعلا ىلإ نوبستني نمت ريثكو «ماغطلاو لاهجلا نم ريثك سوفن يف كلذ ىرسو ٥

 ءمهنع سانلا اورقنو «مئاظعلاب مهومرو ءديحوتلا لهأ اوداع ىتح «نيدلاو

 «هلوسرو هنيد راصنأو هلل ءايلوأ مآ اومعزو «مهومّظعو كرشلا لهأ اولاوو

 ٠٤(. :لافنألا) 4 َنوُعّنمْلأ لإ ؤا وأ نإ :هءآيلوأ اونا امو «كلذ هللا ىبأيو

 .اهضعب ىلع فنصملا هّبن دئاوف ةصقلا يفو :تلق

 ةردق نم ىأرو «مالسإلا ةبرغ مهم نّيبت هدعب امو بابلا اذه مهف نم نأ :اهنم

 .بجعلا بولقلا هبيلقتو «هللا

 .نيحلاصلا ةبحم ةهبشب ضرألا يف ثدح كرش لوأ نأ ةفرعم :اهنمو
 م هني 0

 .ءايبنالا نيد هب ريغ ءىش لوا ةفرعم :اهنمو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت تجلب(

 .اهركنت رطفلاو عئارشلا نوك عم عدبلا لوبق ببس ةفرعم :اهنمو
 يناثلاو «نيحلاصلا ةبحم لوألاف «لطابلاب قحلا جزم هلك كلذ ببس نأ :اهنمو

 اودارأ مهنأ مهدعب نم نظف ءًاريخ هب اودارأ ًائيش نيدلاو ملعلا لهأ نم سانأ لعف

 .هريغ

 .ديزي لطابلاو «هبلق يف صقني قحلا نوك يف ناسنإلا ةلبج ةفرعم :اهنمو

 اهنأو هرفكلل ببس ةعدبلا نأ فلسلا ضعب نع لقن امل ًادهاش اهيف نأ :اهنمو

 .اهنم باتي ال ةعدبلاو ءاهنم باتي ةيصعملا نأل «ةيصعملا نم سيلبإ ىلإ بحأ
 .لعافلا دصق نسح ولو «ةعدبلا هيلإ لوؤت اهب ناطيشلا ةفرعم :اهنمو

 .هيلإ لوؤي ام ةفرعمو ءولخلا نع يهنلا يهو ةيلكلا ةدعاقلا ةفرعم :اهنمو

 .حلاص لمع لجأل ربق ىلع فوكعلا ةرضم :اهنمو

 .اهتلازإ يف ةمكحلاو ليثامتلا نع يهنلا ةفرعم :اهنمو

 .اهنع ةلفغلا عم اهيلإ ةجاحلا ةدشو «ةصقلا هذه نأش مظع ةفرعم :اهنمو

 «ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف اهايإ مهتءارق :-بجعلا بجعأ يهو- :اهنمو

 موق لعف نأ اودقتعا ىتح «مهمولق نيب لاح هللا نوكو «مالكلا ىنعمب مهتفرعمو

 مدلل حيبملا رفكلا وه هلوسرو هللا يمن نأ اودقتعاو «تادابعلا لضفأ وه حون

 .لاملاو

 .ةعافشلا الإ اوديري مل مهنأ حيرصتلا :اهنمو

 .كلذ اودارأ روصلا اوروص نيذلا ءاملعلا نأ مهنظ :اهنمو

 «هدوجو ردق ةفرعم اهيفف «ملعلا يسن ىتح دبعت مل اهنأب حيرصتلا :اهنمو

 .هلقف ةرضمو

 .هانعمب ىهتنا .ءاملعلا توم ملعلا دقف ببس نأ :اهنمو

 دشأ اهيلإ مهترورض نأو «ةلاسرلا ىلإ مهترورض لب قلخلا ةجاح ةدش :اهنمو



 سسس ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 .بارشلاو ماعطلا ىلإ مهترورض نم مظعأو

 .كرشلا يف نيكرشملا عقوأ يذلا كلذ نآل ؛هللا

 ."'مالسإلا نم قورملا ىلإ هلهأب لآ فيكو ديلقتلا ةرضم :اهنمو
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 )١( ترد مهرككا# لم اّن وَ ل اباد اَن :مهنع هللا لاق ©4 .



 ديمحلا زيزعلا ريسيت دس

 َنبا ىَراَصنلا ٍتّرطأ اک ينورطت ال» :لاق 4ک هللا لوسَر نأ ٌرَّمَع نَعَو 4 و سكك 4ء و 2 eR Al 7 ل 1 رص رس

 )ننس لس. وأ ۶ ل 1 ر رک رار رص
 . هاجّرخأ «ُةَلوُسَرَو هللا دبع :اولوقف دبع دع انأ | میرم

 ىزعلادبع نب ًارغصم ءافو نونب ليفن نب باطخلا نبا وه :(رمع نع) :هلوق

 نب ةفيفخ ياز مث ءارب حازر نب فاقلا مضب طرق نب هللادبع نب ةيناتحتب حابر نبا

 - قيدصلا دعب ةباحصلا لضفأو نينمؤملا ريمأ «يودعلا يشرقلا بعك نب يدع
 يف تحتفو «آلدع ايندلا تآلتماف ًافصنو نينس رشع ةفالخلا يلو «-امهنع هللا يضر

 .نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ يف دهشتساو ءرصيقو ىرسك كلام همايأ

 يف دحلا ةزواجم :ءارطإلا :«ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :هلوق

 ءاتلا مضب «ينورطت ال» :هريغ لاقو .تاداعسلا وبأ هلاق .هيف بذكلاو «حدملا

 يف دحلا اوزواجت ال وأ «لطابلاب ينوحدمت ال :يأ ءارطإلا نم ةلمهملا ءاطلا نوكسو

 يحدم يف اولغتف ينوحدمت ال يأ :«هلوسرو هللادبع اولوقف دبع انآ (نإ» :هلوق

 كلذب ينوفصف هللا دبع انآ انإو «ةيبوبرلا هيف اوعداف ىسيع يف ىراصنلا تلغ امك

 «هرمأل ةفلاخ الإ روبقلا داّبع ىبأف .هلوسرو هللادبع اولوقو «يبر هب ينفصو امك

 هللا دبع هنأب هوفصو اذإ مهنأ اونظو ءةضقانملا مظعأ هوضقانو «هيهنل ًاباكتراو

 هنأو «هترجحب فاطي الو «هل رذني الو «هب ثاغتسي الو ىعدي ال هنأو «هلوسرو

 ًاضه كلذ يف نأ هلا همّلع ام الإ بيغلا نم ملعي الو «ءيش رمألا نم هل سيل

 يف ىراصنلا تعدا ام هيف اوعداو «هتلزنم قوف هوعفرف «هردق نم ًاضغو «هبانجل

 .بوركلا جيرفتو «بونذلا ةرفغم هولأسف «هنم ًابيرق وأ ءىسيع

 دارفأ نم وهف طقف يراخبلا يف لب ملسم يف سيل ثيدحلاو ؛«ملسمو يراخبلا» :يأ «هاجرخأ )١(

 نبا مالسإلا خيشك امل ثيدحلا وزع يف هريغ دّلق -هللا همحر- فنصملا نأ لمتحيو يراخبلا

 .(ىواتفلا»و «حيحصلا باوحلا» ٤ ةيميت



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 زوج هنأ :هنامز لهأ ضعب نع ««ةثاغتسالا» باتك يف مالسإلا خيش ركذ دقو

 ناكو .ًافنصم هيف فّنصو «هللاب هيف ثاغتسي ام لك يف يب لوسرلاب ةثاغتسالا

 رخآ نع يكحو .هللا الإ اهملعي ال يتلا بيغلا حيتافم ملعي يب يبنلا نإ :لوقي

 ام ملعي ةئ يبنلا نإ :لوقي ناك هنأ ايتفلا ىلإ بسنيو «سيردتلا رشابي هسنج نم

 مث ءنسحلا ىلإ هدعب لقتنا رسلا اذه نأو «هيلع هللا ردقي ام ىلع ردقيو «هللا هملعي

 ثوغلا بطقلا ماقم اذه :اولاقو «يلذاشلا نسحلا يبأ ىلإ نسحلا ةيرذ يف لقتنا

 وركب هوحيسَو # :للاعت هللا لوق يف لوقي نم ءالؤه نمو «عماجلا درفلا

 مهنمو .ًاليصأو ةركب حّبسي يذلا وه كج لوسرلا نإ :(47 :بازحألا) © الضو

 .ًادوبعم لوسرلا نولعجيف «هلوسرو هللا دبعن نحن :لوقي نم

 ش :يريصوبلا لاقو :تلق

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 اذهو ءظوفحملا حوللا يف ام ملعي هنأب مزجو «هدوج نم ةرخآلاو ايندلا لعجف

 نمو .حيرص رفك كلذ لكو «سردملا كلذ نع مالسإلا خيش هاكح يذلا وه

 هميظعتو -مالسلا هيلع- هتبحم ةروص يف كلذ مهل رهظأ ناطيشلا نأ بجعلا

 ماعنألا هابشأ ىلع جوريل لطابلاب قح ا جزمي نأو دب ال نيعللا نأش اذهو «هتعباتمو

 اذه نأل «قيثو نكر ىلإ اوؤجلي ملو «ملعلا رونب اوئيضتسي مل نيذلا «قعان لك عابتا
 هنم سانلا دعبأ مهو حراوجلاو ناسللاو بلقلا هلحم ميظعتلا نإف «ميظعتب سيل

 سفنلا ىلع هتبحم ميدقت نم «آلوسر ًادبع هنوك داقتعا عبتي ام بلقلاب ميظعتلا نإف

 .نيعمجأ سانلاو دلاولاو دلولاو

 :نارمأ ةبحملا هذه قدصيو

 عطق ىتح «هديرجت ىلع قلخلا صرحأ ناك ة٤ هنإف ءديحوتلا ديرجت :امهدحأ
 .تئشو هللا ءاش ام :لجر هل لاق ىتح .تاهجلا عيمج نم هلئاسوو كرشلا بابسأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ل دج لابو

 نأ ربخأو هللا ريغب فلحُت نأ ىهنو ء(هدحو هللا ءاش ام لب ؟ًادن هلل ينتلعجأ» :لاق

 هيلع دقوي وأ ءاديع وأ دجسم ذختي وأ ربقلا ىلإ ىلصُي نأ ىهنو .كرش كلذ

 دحأ ررقي ملو ءةاجنلا ىحر بطق وه يذلا لصألا اذه ىلع هنيد رادم لب «جارس

 ىلع هتقفاومب ةي هميظعتف هل ةيفانملا عئارذلا دسو «هلعفو هلوقب يبنلا هررق ام

 .هيف هتضقانمب ال كلذ

 نيدلا لوصأ نم ليلجلاو قيقدلا يف هدحو هميكحتو «هتعباتم ديرجت :يناثلا

 مدعو «هفلاخ اع ضارعإلاو «ميلستلاو «هل دايقنالاو «همكحب ىضرلاو «هعورفو

 ام دودرملا ء«هلوق لوبقملا عبتملا مكاحلا وه هدحو نوكي ىتح «هفلاخ ام ىلإ تافتلالا

 «هب ثاغتسملا وجرملا فوخملا هولأملا دوبعملا وه هدحو ىلاعت هبر ناك امك .هفلاخ

 ةرفغمو دئادشلا فشكل هدحو لمؤي يذلا «ةبهرلاو ةبغرلا هل يذلا هيلع لكوتملا

 مهقزريو «هدحو قلخلا قلخ يذلا «ةرخآلاو ايندلا هدوج نم يذلا .بونذلا

 «هدحو يقشيو دعسيو ءلضيو يدهبو محريو رفغيو «هدحو مهثعبيو «هدحو

 -مالسلا هيلع- ليربجل الو ةَ يبنلل ال ءناك نم ًانئاك ءيش رمألا نم هريغل سيلو
 هشاعم يف مظعملل عفانلا «مظعملا لاحل قباطملا قحلا ميظعتلا وه اذهف .امهريغ الو

 .هموزلمو هنايإ مزال وه يذلاو «هداعمو

 ىنثأو «هبر هيلع هب ىنثأ امم هلهأ وه اب هيلع ءانثلا وهف «ناسللاب ميظعتلا امأو

 ىلإ هحدم يف اولغ مهنإف ءروبقلا داّبع لعف اك ءريصقت الو ولغ ريغ نم هسفن ىلع
 .ةياغلا

 ام رصنو «هنيد راهظإ يف يعسلاو ءهتعاطب لمعلا وهف «حراوجلاب ميظعتلا امأو

 .هفلاخ ام داهجو «هب ءاج

 ءاهتنالاو ءرمأ |هيف هتعاطو ءربخأ يف قيدصتلا وه عفانلا ميظعتلاف :ةلمجلابو

 هدحو هميكحتو «هلجأل ضغبلاو بحلاو ةاداعملاو ةالاوملاو ءرجزو ىبن هنع اع



 اف هلاوقأ ىلإ مكاحتلا نوكي توغاط هنود نم ذختي ال نأو «همكحب ىضرلاو

 هناحبس هللاو .هنع ضرعأ وأ هلوأت وأ هدر اهفلاخ امو «هلبق هيي هلوق نم اهقفاو

 موصخو روبقلا دابع نأ .هؤايلوأو هلسرو هتکتالمو ًاديهش هب ىفكو دهشي

 .ناعتسملا هللاو .كلذك اوسيل نيدحوملا
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xديمحلا زيزغلا ريسيت  

 2 صا 2 و رص رس 1

 .«ولغلا مُكَلِبَ َناَك ْنَم َكَلهَأ اتق ؛وُلُعلاَو مُكاّيِإ» ةي هللا لور کا

 ثيدحلاو .وزعم ريغ ًاضيأ هركذو «فنصملا لصأ يف ضايبلا اذه تبث اذكه

 :هجام نبا ظفل اذهو «سابع نبا نع هجام نباو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور

 يآ نع «نيصحلا نب دايز نع «فوع نع «ةماسأ وبأ انثدح «دمحم نب يلع انثدح

 طقلا» :هتقان ىلع وهو ةبقعلا هادغ ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ةيلاعلا

 هفك يف نهضفني لعجف فذخلا صح نه تايصح عبس هل تطقلف «ىصح يل

 مكلبق ناك نم كلهأ |نإف «نيدلا يف ولغلاو مكايإو ءاومراف ءالؤه لاثمأ» :لوقيو

 .روهشم ةقث يبارعألا وه «فوعو «حيحص دانسإ اذهو .«نيدلا يف ولغلا

 عاونأ عيمج يف ماع اذه :مالسإلا خيش لاق :هرخآ ىلإ «...ولغلاو مكايإ» :هلوق

 لخاد وهو راجلا يمر ماعلا ظفللا اذه ببسو «لامعألاو تاداقتعالا يف ولغلا

 يضتقي مب هلذع مث راغصلا نم غلبأ هنأ ىلع ءانب «رابكلا ةراجحلاب يمرلا لثم هيف
 كراشملا نأو ءهب اوكله |ميف عوقولا نع ًاداعبإ انلبق ناك نم يده يأ «مهيده ةبناجم

 .كالهلا نم هيلع فاح مده ضعب يف مه
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 س سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 2000 و م ٣ نا ش ۹ ور, و 2 ص 2ر

 «نوعطنتملا كله» :لاق هيَ هللا وسر نا .دوعسم نبا نع 1 دو

 ےس ر ر

 اات اَلا

 فلكتملا ,ءيشلا يف قمعتملا عطنتملا :يباطخلا لاق :«نوعطنتملا كله» :هلوق

 ال [يف نيضئاخلا مهينعي ال اميف نيلخادلا مالكلا لهآ بهاذم ىلع هنع ثحبلا

 ىصقأب نوملكتملا «مالكلا يف نوقمعتملا مه :تاداعسلا وبأ لاقو .مهوقع هغلبت

 قمعتم لك يف لمعتسا مث «مفلا نم ىلعألا راغلا وهو عطنلا نم ذوخأم ؛مهقولح

 «ةعيرشلا نيناوق نع جرخت ثيحب مهتدابع يف نولاغلا مه :هريغ لاقو .ًالعفو ًالوق

 نيفلكتملا نإف ؛ةحيحص لاوقألا هذه لكو .ةسوسولا يف ناطيشلا عم لسرتسيو

 «نوعطنتم فورحلا جراخو مالكلا يف نورعقتملاو «نوعطنتم مالكلا لهآ نم

 هلاق اك لعف وأ لوق يف قمعتلا :عطنتلاف ةلمجلابو ,نوعطنتم مهتادابع يف نولاغلاو

 .تاداعسلا وبأ

 «ةحاصفلا فلكتو «قدشتلاب مالكلا يف رعقتملا ةهارك هيف :يوونلا لاقو

 .مهوحنو ماوعلا ةبطاخ يف بارعإلا قئاقدو ةغللا يئحو لامعتساو

 ريذحتلا يف ةغلابم ءتارم ثالث ةملكلا هذه لاق يأ :«اثالث اهلاق» :هلوق

 نم برقي ًاكيش كرت اف «نيبملا غالبلا غلب نم ىلع همالسو هللا تاولصف «ميلعتلاو
 ثيداحألا هذه ةفلاخمب نورثكألا لض اهنإو «هب انريخأ الإ رانلا نم دعابيو ةنجلا

 ىلع مهبر نم مهءاج ام ىلع اورصتقا ولو ءاوكلهف اوعطنتو اولغف ءاهانعم يف امو

 لع الر آَنَأ هفت رو 99 :ىلاعت لاق ءاودعسو اوملسل ةي هللا لوسر يدي

 هيف ناطيشللو الإ لمع نم امو داقتعا وأ لعف وأ لوق يف ةدايزلاو قمعتلا وه ولغلاو عطنتلا ()

 ةبالص بلقلا يف دجو اذإف «بولقلا مشي هنأل ؛ءافحلاو صقتنلاب ةّلو ولغلاو ةدايزلاب ةل ناتل

 «لامجإلاو طيرفتلا باب نم هءاج كسمت مدع هيف دجو نإو ءولغلا باب نم هءاج اكسمتو
 .اولغ حون موقو ىرخأ ةيحان نم اولغو اوفج ىراصنلاو دوهيلاف



oديمحلا زيزعلا ريسيت  

nا ا . 6 27 و  

 )ا ترمز مومل ىرڪزو ةر كلذ ف كرإ مهتم لقي بتلا
 0١(. :توبكنعلا)
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 باب

 "”حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا نم ءاج ام
 "۱٣ هدبع اذإ فيكف

 ص

 ةَسيِرَك يك هللا ٍلوُسَرِل تَركذ ةَمَلَس ما أ َّنأ» :َةَسْياَع نَع (حيِحَّصلا١ ي

 رجلا هيف تام نإ كيلوا لق رولا نب اَمَو امو ءةسبحلا ضزأب اهعأر

 َىَوّصلا كلِ هيف اوُرَّوَصَو اینم ی ل يكل ٌدبعلا وأ ُحِلاَّصلا
 0 2 م 2

 .(هللا دنِع قلخلا ٌراَرِش َكِئلوأ

 .ليثاتلا ةكتِفَو ءِروُبقلا ةف :نيّتفلا نيب اوُعَمح ِءآلُؤَهَ

 رد 60١
 ثيح نم وهاد نإ روبقلا داّبع ناك الو «حلاصلا لجرلا وأ ربقلا دبع :يأ

 هل نير نمفأ :ىلاعت لاق اك «ةنسح ةحيبقلا مهلامعأ نأ اوأرف «نونسح مهنأ اونظ

 .ةيآلا (۸ :رطاف) #4 امسح مار ءهِلَمَع وس

 نوكيل «ةفلتخم باوبأ يف هجرخأو «روبقلاب ناتتفالا نم ريذحتلا فنصملا عون

 روبق دصق ناك اذإف ءبيهرتلا يف مظعأو «ميلعتلا يف نسحأو «بلقلا يف عقوأ

 فيكف هللا ءاش نإ كب رميس ام ديعولاو يهنلا نم هيف اهدنع هللا ةدابعل نيحلاصلا

 تارم رهشلاو عوبسألاو مويلا يف كلذل اهدايتعاو هللا نود نم اهبابرأ ةدابعب

 نم هنأب فصويو نعليو هيلع ظلغي نيحلاصلا روبق دنع هللا ةدابع وهو ةليسولا لعف ناك اذإ )١(

 فرصو نيحلاصلا ةدابع يهو ةياغلا لعف يذلاف ةعاسلا هيلع موقت نمب نرقيو قلخلا رارش

 لاحلا تلصو دقو ربكألا كرشلا يف اوعقو مهنأل ًاظيلغت مظعأو دشأ محل ةدابعلا نم ءيش

 .نيهوتعملاو نيناجملا اودبعو «ةاصع ةقسف اموق اودبع نأ ىلإ مهضعبب

 .اظيلغت مظعأ وهف (۲)



CDكيمحلا زيزعلا ريسيت ل لرب  

 .ةريثك

 .«(نيحيحصلا» يف يأ :(حيحصلا يف» :هلوق

 نب ورمع نب هللادبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب دنه يه .«ةملس مآ نأ» :هلوق

 «ثالث ليقو «عبرأ ةنس ةملس يأ دعب ايب يبنلا اهجوزت ؛ةيموزخملا ةيشرقلا موزخم

 .نيتسو نيتنثا ةنس تتام «ةشبحلا ىلإ ةملس بأ عم ترجاه دق تناكو

 يف الب يبنلل ةسينكلا هذه ةملس مأ ركذ ناك . ةي هللا لوسرل تركذ» :هلوق

 ةبيبح مأ نأ :«نيحيحصلا» يفو ء«حيحصلا» يف ةياور يف ًانيبم ءاج امك ؛هتوم ضرم

 الك هللا لوسرل كلذ اتركذ ةملس مأو

 «نونلا رسكو فاكلا حتفب يهو «ةيرام اه لاقي ةياور ينو :«ةسينك» :هلوق

 .ىراصنلا دبعم

 .اهرسكو فاكلا حتفب :«كئلوأ» :هلوق

 كش ملعأ هللاو اذه :«حلاصلا دبعلا وأ حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ» :هلوق

 «""ةياورلا يف يرحتلا هيفف ءاذه وأ اذه كي يبنلا لاق له «ثيدحلا ةاور ضعب نم

 .ىنعملاب ثيدحلا ةياور زاوجو

 ًادجسم مسي مل نإو «ةدابعلل ًاعضوم يأ :«ادجسم هربق ىلع اونب» :هلوق

 .دهاشملاو سئانكلاك

 مآ تركذ ام ىلإ روصلا كلتب ةراشإلا :؛روصلا كلت هيف اوروصو» :هلوق

 اتركذف ثيدحلا ظافلأ ضعب يف اك «ةسينكلا يف يتلا ريواصتلا نم ةبيبح مأو ةملس

 .اهيف ريواصتو اهنسح نم

 اس ال «ركذ ام ميرحتلا اذه ىضتقم :«هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ» :هلوق

 روبقل نودجسي ىراصنلاو دوهيلا تناك امل :يواضيبلا لاق .هيلع نعللا تبث دقو

 .ثيدحلا ظفلل مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا يرحت ةدش هيف 0



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 اهوذختاو ءاهوحن ةالصلا يف نوهجوتي ةلبق اهنولعجيو .مهنأشل ً(يظعت ءايبنألا

 روص اهنإو :يبطرقلا لاق .كلذ لثم نع نيملسملا عنمو ةي يبنلا مهنعل ءاناثوأ

 .مهداهتجاك نودهتجيف «ةحلاصلا مهلاعفأ اوركذتيو ءاهب اوسأتيل روصلا مهلئاوأ

 ناطيشلا مهل سوسوو «مهدارم اولهج موق مهفلخ مث «مهروبق دنع هللا نودبعيو

 كلذ لثم نع ةي يبنلا رذحف ءاهنومّظعيو روصلا هذه نودبعي اوناك مكفالسأ نأ

 .كلذ ىلإ ةيدؤملا ةعيرذلل ًادس

 «مالسإلا خيش مالك نم اذه :هرخآ ىلإ (...نيتنتفلا نيب اوعمج ءالؤهف» :هلوق

 اهب لض «نيتنتف نيب اهيف اوعمج ةسينكلا هذه اونب نيذلا نأ ينعي .هنع فنصملا هركذ

 اهومّظعو «نيحلاصلا روبقب اونتتفا مهمأل ؛روبقلا ةنتف :ىلوألا .قلخلا نم ريثك

 :ةيناثلا ءةنتفلا أدبم يه لب «نيتنتفلا مظعأ يهو «كرشلا ىلإ مهب لآف ءًاعدتبم ًايظعت

 اونبو ءاهومظعو «نيح اصلا روبقب اونتتفا امل مهنإف ءروصلا :يأ «ليثامتلا ةنتف يهو

 ىلإ رمآلا لآف «يبطرقلا هركذ يذلا دصقلل روصلا اهيف اوروصو «دجاسملا اهيلع

 ةدابع ببس امه ناتنتفلا ناتاهو هللا نود نم هتروص يه نمو ءروصلا تدبع نأ

 نم مهريغو «رسنو «قوعيو «ثوغيو «عاوسو «دوو «تاللاك نيحلاصلا

 .نيحلاصلا

 ىه اهلجأل يتلا يه ةلعلا هذهو :-ىلاعت هللا همحر- مالسإلا خيش لاق

 يف امإ ممألا نم ًاريثك تعقوأ يتلا يهو «روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نع عراشلا

 موقلا ليثاتب تكرشأ دق سوفنلا نإف ءكرشلا نم هنود اهيف وأ ءربكألا كرشلا

 ربقب كرشلا نإف ءكلذ وحنو بكاوكل مسالط اأ نومعزي ليئامتو «نيحلاصلا
 اذهو .رجح وأ ةبشخب كرشلا نم سوفنلا ىلإ برقأ هحالص دقتعي يذلا لجرلا

 ةدابع مهبولقب نودبعيو «نوعضخيو نوعشخيو اهدنع نوعرضتي كرشلا لهآ دجت

 نوجري مهرثكأو ءامل دجسي نم مهنمو ءرحسلا تقو الو هللا تويب يف اهنولعفي ال



m0ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ةدسفملا هذه لجألف ءدجاسملا يف هنوجري ال ام ءاعدلاو اهدنع ةالصلا ةكرب نم

 يلصملا دصقي مل نإو ءًاقلطم ةربقملا يف ةالصلا نع ىه ىتح اهتدام يك يبنلا مسح

 تقو ةالصلا نع ىه اك .دجاسملا ةكرب هتالصب دصقي اك «هتالصب ةعقبلا ةكرب

 ىهنف «سمشلل ةالصلا اهيف نوكرشملا دصقي تاقوأ اهنأل ءاهبورغو سمشلا عولط

 دصق اذإ امأو :لاق .ةعيرذلل ًادس نوكرشملا هدصق ام دصقي مل نإو ٍذئنيح هتمأ

 هلل ةداحملا نيع اذهف «ةعقبلا كلت يف ةالصلاب ًاكربتم روبقلا دنع ةالصلا لجرلا

 ىلع اوعمجأ دق نيملسملا نإف هللا هب نذأي مل نيد عادتباو «هنيدل ةفلاخملاو .هلوسرو

 ءاهنع يهنم روبقلا دنع ةالصلا نأ ةي هللا لوسر نيد نم رارطضالاب هوملع ام

 ةالصلا كرشلا بابسأو تاثدحملا مظعأ نمف .دجاسم اهذختا نم نعل هنأو

 يبنلا نع صوصنلا ترتاوت دقف اهيلع دجاسملا ءانبو ءدجاسم اهذاختاو ءاهدنع

 ءانب نع يهنلاب فئاوطلا ةماع حرص دقو .هيف ظيلغتلاو كلذ نع يهنلاب هك

 دمحأ باحصأ حرصو .ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلل مهنم ةعباتم اهيلع دجاسملا

 ةهاركلا تقلطأ ةفئاطو «كلذ ميرحتب يعفاشلاو كلام باحصأ نم مهريغو

 مهب نظي ال نأو «ءاملعلاب نظلل ًاناسحإ ميرحتلا ةهارك ىلع لمحت نأ يغبني يذلاو

 .هنع يهنلاو هلعاف نعل هيب هللا لوسر نع رتاوت ام لعف اوزوجي نأ
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 00 7 9 ا 4 اا ل 2 4 215 6 ل ےک

 ىلَع هل ةصيِح حّرطَي قفط ي هللا ٍلوُسَرِب لزن احل :تلاق ءاهنَع هلو
 م 1 ھر سا كس ادور ےک ےک ےس ےس ما يو 4 هە

 ٍدوهيلا ىلَع هللا َهَنْعَل» :َكِلَذَك َوْهَو لاقف ءاهفشَك ؛اَبب ّمتْعا اَذِإَف 4هْْجَو
 04 07 >“ ےس ساس عن م 207 5 ر ر ۴ ورا 2 ےس

 ٌرربأ َكِلَذ الوَلَو ؛«اوُعنَص ا ذب جاسم مها روب اودا ؛ىَراَصلاَ
۶ 

 .هاَجَرخآ .ادجسم دخت نأ َيِشخ هنآ ريع هَربَق

 دحأو .فنصملا طخب «هاجرخأ :هرخآ يفو امو «ثيدحلا لوأ يف تبث اذكه

 .«نيحيحصلا» ابحاص دارملا نآل ؛رخآلا نع ينغي نيظفللا

 ةكئالملاو توملا كلم هب لزن يأ :يازلا رسكو نونلا مضب وه :«لزن املا :هلوق

 .-مالسلا مهيلع- ماركلا

 هانعمو نآرقلا ءاج هبو « ”حيصقأ رسكلاو اهحتفو ءافلا ركب «قفط» :هلوق

 ."”لعج

 .مالعأ هل ءاسك ةمجعملا حتفب «ةصيمخ» :هلوق

 نع هفشك جورخلا نع "”هسفن سبتحا اذإ يأ :«اهفشك اهب متغا اذإف» :هلوق

 .ههجو

 لعفلا اذه ىلع م مهنعل .هرخآ ىلإ 2...ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :هلوق

 نودبعتي عيبو سئانك :يأ ,دجاسم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ذاختا وهو هنيعب

 لثمو «مسالاب ال ىنعملاب رابتعالا نإف .دجاسم اهومسي مل نإو ؟؛هلل اهيف نودجسيو

 دجاسملا يه اهنإف «نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع ةينبملا دهاشملاو بابقلا كلذ

 نم ىلع در هيفو .دجاسم اهانب نم اهمسي مل نإو «مهروبق ىلع اهانب نم نوعلملا

 .ذخأو أشنأ اهلعفو «عورشلا لاعفأ نم يهو (1)

 O قافلا قوس اسم فط )۲(

 .هسفن هيلع تقيضو (۳)



  a CDزيزعلا ريسيت الحميد 

 نم نعل ةا ناك اذإف ؛مهريغ نع مه ًازييمت نيحلاصلاو ءاملعلا روبق ىلع ءانبلا زاجأ
 !؟مهريغ روبق ىلع اهانب نمب فيكف ؛ءايبنألا روبق ىلع دجاسملا ىنب

 -اهنع هللا يضر- ةشئاع مالك نم اذه نأ رهاظلا :«اوعنص ام رذحي١ :هلوق

 ام عنصت نأ هتمأل ًاريذحت كلذ ىلع ىراصنلاو دوهيلا نعل هيب لوسرلا نأ :يأ

 ناك اك اهيف نم ةدابع ىلإ ةيدؤملا ةعيرذلا عطقل كلذ لكو :يبطرقلا لاق .اوعنص

 . "”ءانصألا ةدابع يف ببسلا
 لعف نم نعلو اوعنص ام ا يبنلا ريذحت الول : يأ «كاذ الولو» :هلوق

50000 
 . كلذ

 لَو هللا لوسر ناك» :ثيدحلا هنمو «هتيب جراخ نفدل يأ :«هربق زربأل١ :هلوق

 .هتيب جراخ ًاسلاج يأ :«سانلل ًازراب ًاموي

 ءانبلاب اهمضو ءاخلا حتفب يور :«ًادجسم ذختي نأ يشخ هنأ ريغ» :هلوق

 يذلا وه هيي يبنلا نأ يضتقت اهنإف حتفلا ةياور امأف :اولاق «لوعفملاو لعافلل

 يف اك تيشخ يتلا يه ةشئاع نوكت نأ لمتحيف مضلا ةياور امأو «كلذب مهرمأ

 .ةباحصلا نم اهعم نمو يه وأ ««ىشخآ ينأ ريغ» ءرخآ ظفل

 اذهو :يبطرقلا لاق .هفلاخت ال «ىشخأ ينأ ريغ» :ةياورو رهظأ اذهو :تلق

 اودسو «هتبرت ناطيح اولعأف كلي يبنلا ربق يف ةعيرذلا دس يف نوملسملا غلاب

 اذإ ةلبق هربق عضوم ذختي نأ اوفاخ مث فيك هربقب ةقدحم اهولعجو اهيلإ لخادملا
 ينكر نم نيرادج اونبف «ةدابعلا ةروصب هيلإ ةالصلا روصتف «نيلصملا لبقتسم ناك

 ال ىتح لاهشلا ةيحان نم ةثلثم ةياوز ىلع ايقتلا ىتح اهوفرحو «نييلاشلا ربقلا

 هلاؤسو هيف ولغلا نم اهجراخو ةنيدملا يف هب كرشلا عوقو نم مالسلا هيلع هفاخ ام عقو دقو (1)

 .ملعلا ةلقو لهجلا راشتنا ببسب الإ كاذ امو بيغلا ملعي هنأ داقتعاو ددملا

 .«هيف تام يذلا ناكملا يف نفدي ىبنلا نأ» ثيدح ةشئاع ىلع ىفخ دقو (۲)



 س ديمحلا زيزعلاريسيت

 ٠ .هربق لابقتسا نم دحأ نكمتي
 :اهضعب ىلع فنصملا هبن لئاسم نيثيدحلا يفو :تلق

 «حلاص لجر ربق ىلع هيف هللا دبعي ًادجسم ىنب نميف ةا لوسرلا ركذ ام :اهنم
 .لعافلا ةين تحص ولو

 رمألا ظيلغتب ليثامتلا نع يهنلا :اهنمو

 ربقلا دجوي نأ لبق هربق دنع هلعف نع هيب :اهنمو

 .مهئايبنأ روبق يف ىراصنلاو دوهيلا ننس نم هنأ :اهنمو
 .كلذ ىلع مهايإ هنعل :اهنمو

 .هربق نع انايإ هريذحت كلذب هدارم :اهنمو

 .هربق زاربإ مدع يف ةلعلا :اهنمو

 .عزنلا ةدش نم ةئ هب يلب ام :اهنمو
 ."'هلعف نم نعل ةلعو «كلذ ميرحت ةلع ىلع هيبنتلا :اهنمو :تلق
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 داسفلا يضتقي يهنلاو كلذ نع ىب ةي يبنلا نأل ربق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا حصت الو )١(

 ربقلا ناك نإف «قباسلل مكحلاف كلذ ىلعو «هيلع نعل ام لعف حصي الو كلذ لعاف نعل هنألو

 نإف لب يبنلا دجسم امأو «ربقلا شبن لوألا وه دجسملا ناك نإو ءدجسملا مده لوألا وه

 مث هدبعي ال ىتح ةباحصلا نم ًاداهتجا ةشئاع تيب يف نفد امنإو دجسملا يف نفدي مل هلك يبنلا

 ايسان وأ ًالهاج ربق هيف يذلا دجسملا يف ىلص نمف دجسملا يف تيبلا كلملادبع نب ديلولا لخدأ

 .ًادرفنم ولو هتيب يف ىلص هريغ ًادجسم دجي ل اذإو ةالصلا ةداعإ هيلع بجو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ب”

 و

 َتوُمَي ْنأ لبق هلكت يتلا تعيس :لاَق هللالبَع نب بنج نع م اسل
 3 ريب ےس

 ندا دق هللا نِ يلح منم يل َنوُكي نأ هللا ل اربا يئٳ :لوُقَي سمك

 نأ بذا ؛ دايِلَخ يتم ْنِم اًذِخَتُم ُتْدُك ْوَلَو كايِلَح ميهار :! دَ هك اليت

 الأ "جاس مهين روق نود اونا مكب ناگ نم نول البلح رب

 .(َكِلَذ ْنَع مُكاَبْمأ أ نإ ؛َدِحاَسَم َروُبقلا ادخال
 و 24

 ُهلَعَف ْنَم -ِقاَيّسلا يف َوُهَو- َنَعلُهَنِإ مت ءهيايَح رخآ يف وهو ُهنَع ىت دق
 دَ ىشخأ» :هلوق ىَنَعَم َّوُهَو كجم قيد َكِلَذ نم اَمَدنِع ةَالَّصلاَو

 ”لُكو "اچ ورک لوح اوُنبيل اوُنوُكي أ ٥ ةَباَحَّصلا َّنِإَف ؛«اًدِجسَم ّدَحَي

 ؛ويف لَصُب عضوت لَك لب جسم ذا دق هيف للا تّدِصُق عضوت

 .«ًاَروُهَطَو اَدجسَم ُضرَألا ل تّلِعج١ :للكي لاق مك دجسم ىّمَسُي

 ص

 «هللادبع وبأ «يلجبلا نايفس يبا نبا يأ :«هللادبع نب بدنج نع» :هلوق

 .نيتسلا دعب تام .روهشم يباحص «هدج ىلإ بسنيو

 .هركنأو اذه نم عنتمأ يأ :«ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ ًاربأ ىنإ) :هلوق

 يف ةدوملا للخت يهو ءاخلا حتفب ةلخلا نم قتشم «ةبحملا ةياغ بوبحملا وه ليلخلاو
 :رعاشلا لاق امك بلقلا

 ًاليلخ ليلخلا َيٌّمساذبو ينم حورلا كلسم تللخت دق

 ريثك نباو «ميقلا ¿ نباو مالسإلا خيش هركذ اك «هانعم يف حيحصلا وه اذه

 .(دحاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك» «ملسم حيحص) يف )١(

 دنع ةالصلل لاهجلا ضعب هداتعي نأ اوشخ امنإو ظيلغتلاو ديدشتلا نم هوملع امل (۲)

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» باتك نم هلقن اذه (۳)



 0 حابس ديمحلا زيزعلاريسيت

 هللا ةبحم نم ألتما دق هيب هبلق نأل كلذ يف ناك امنإو :يبطرقلا لاق .مهريغو

 .هريغ ةلاخمل عستي الف هتفرعمو هميظعتو

 لاق .ةبحملا نم لمكأ ةلخلا نأب حيرصتلا هيف :«ًاليلخ ينذختا دق هللا نإف» :هلوق

 ميهاربإ نأو «ةلخلا نم لمكأ ةبحملا نأ نم نيطلاغلا ضعب هنظي ام امأو :ميقلا نبا

 «ةصاخ ةلخلاو ةماع ةبحملا نإف «مهلهج نمف هللا بيبح ةي دمحمو هللا ليلخ

 .ةبحملا ةيابن يهو

 ريغ ليلخ هل نوكي نأ ىفنو ءاليلخ هذختا دق هللا نأ ةي يبنلا ربخأ دقو :لاق

 -مهنع هللا يضر- باطخلا نب رمعلو اهيبألو ةشئاعل هبحب هرابخإ عم «هبر

 هتلخو «نيرباصلا بحيو «نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإف ًاضيأو .مهريغو

 ةجاحلا تعد اذإ لضفلا نم هيف ام ناسنإلا ركذ زاوج هيفو «نيليلخلاب ةصاخ

 .كلذ ىلإ ةيعرشلا

 ىلع ليلد هيف :«ًاليلخ ركب ابأ تذختال ًاليلخ يتمأ نم ًاذختم تنك ولو» :هلوق

 ابأ ذختال «هبر ريغ ًاليلخ ذختا ول هنأ ِةِلَكط حرص ثيح «ةباحصلا لضفأ قيدصلا نأ

 لب عدبلا لهأ رش مه نيذلا "'ةيمهجلا ىلعو "ةضفارلا ىلع در هيفف ءركب
 كرشلا ثدح ةضفارلا ببسبو ةقرف نيعبسلاو نيتنثلا نم فلسلا ضعب مهجرخأ

 .فنصملا هلاق .هللا مهلتاق دجاسملا اهيلع ينب نم لوأ مهو «روبقلا ةدابعو

 سانلا قحأ وهف دشأ صخشل هتبع تناك نم نأل «هتفالخ ىلإ ةراشإ هيفو

 ىلع هفلختسا دقو ًاصوصخ «هتوم ضرم يف كلذ لاق دقو ايس ال هنع ةباينلاب

 نب نامثع نب هللادبع ركب يبأ مساو .رمع مهب ىلص ال بضغو «سانلاب ةالصلا

 .هيلع تيبلا لهأو لع ليضفتو هّبسو ركب يبأل مهصقنت يف )١(

 .ةلخلاو ةبحملا ةفص مهراكنإ يف (۲)



aa CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ةفيلخ «''ربكألا قيدصلا "ةرم نب ميمت نب دعس نب بعك نب ورمع نب رماع
 ىدامج يف تام .ةنسلا لهأ نم هب دتعي نم عامجإب ةباحصلا لضفأو هلك هللا لوسر

 .ةنس نوتسو ثالث هلو «"”ةرشع ثالث ةنس ىلوألا

 رخآ ىلإ «...دجاسم روبقلا نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ” :هلوق

 :نيهجو ىلع جرح اذه مهعينص 445 يبنلا راكنإو :يلاَحلخلا لاق .ثيدحلا

 ةالصلا نوزّوجي مهنأ :يناثلاو ءاه (يظعت ءايبنألا روبقل نودجسي مهنأ :امهدحأ

 مهنم ًارظن ةالصلا ةلاح اهيلإ هجوتلاو «مهرباقم يف دوجسلاو ءايبنألا نفادم يف

 :يناثلاو ءيلجلا كرشلا وه لوألاو «ءايبنألا ميظعت يف ةغلابملاو «هللا ةدابع ىلإ كلذب

 .نعللا اوقحتسا كلذلف «يفخلا

 .اهيلع بابقلاو دجاسملا ءانب لمشيو هلمشيف «كلذ نم معأ ثيدحلا :تلق

 .بدنج ثيدح يف اک يأ :«هتايح رخآ يف هنع ىهن دقف» :هلوق

 .ةشئاع ثيدح يف اك يأ :«هلعف نم قايسلا يف وهو نعل هنإ» :هلوق

 دنع ةالصلا نأ : ينعي .(ًادجسم نبي ل نإو كلذ نم اهدنع ةالصلاو» :هلوق

 مرحتف ءدجسم نبي مل نإو .هلعف نم نرعلملا دجاسم اهذاختا نم اهيلإو روبقلا

 ةحيحصلا ثيداحألا هذه يف امل ًالصأ دقعنت ال لب «روبقلا ىلإو ةربقملا يف ةالصلا

 يضر” يوتغلا دئرم يبأ نع ملسم یورو دجاسم اهذختا نم نعل نمو ءاهريغو

 نعو ««اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» :ِةِلَك هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا

 دمحأ هاور «مامجلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا» :ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ

 .نيخيشلا طرش ىلع قرط نم مكاحلاو نابح نبا هححصو «نئسلا لهأو

 .ةرم يف دو يبنلا عم عمتجي )١(

 .ةبترملا يف ركب بأ نود نوقيدص مهلك يلعو ناثعو رمعو (۲)

 .اهريغو ريثك نبال «ةيادبلا» نم كلذ ملعي اك رخآلا عيبر يف هتافو نأ باوصلاو (۳)



 ديمحلا زيرعلاريسيت

 نب سنأ ىأر -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ «يراخبلا حيحص» يفو

 دنع رقتسملا نم ناك هنأ ىلع لدي اذهو «""ربقلا ربقلا :لاقف ربق دنع يلصي كلام

 .روبقلا دنع ةالصلا نم ةي مهيبن هنع مهاهن ام ةباحصلا

 لهذ وأ ربق هنأ ملعي مل وأ «هري مل هلعل هنإف «هزاوج داقتعا ىلع لدي سنأ لعفو

 ةالصلا نع يهنلا نأ معز نم لوق لاطبإ هلك اذه يتو .هبنت رمع ههبن (ملف «هنع

 يف ةلعلا لب كك لوسرلا دصاقم نع ءيش دعبأ اذهف «""ةساجنلا لجأل "'اهيف

 تاللا دابعو ءىراصنلاو دوهيلا هيف تعقو ايف اوعقي نأ ةمألا ىلع فوخلا كلذ

 ذاختا ىلع ىراصنلاو دوهيلا نعل ةي يبنلا نأ كلذ ىلع لديو كرشلا نم ىزعلاو

 روبق نأل ؛ةساجنلا لجأل سيل اذه نأ ًاعطق مولعمو ءدجاسم مهئايبنأ روبق

 يف مهف «مهداسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإف «عاقبلا رهطأ نم ءايبنألا

 ءاهيلع جرسلا يدقومو اهيلع دجاسملا يذختم هيَ يبنلا نعل دقو نويرط مهروبق

 اهلعجو اهميظعت ىلإ ةليسو هنوكل هلعاف نعل امنإ اهيلع جرسلا داقيإ نأ مولعمو

 .اهيلع دجاسملا ذاختا اذكهف «عقاولا وه اك نوكرشملا اهيلإ ضفوي ابصن

 نع مهفو «هعئارذو «هبابسأو كرشلاب ةفرعم هل نمف ةلمجلابو :ميقلا نبا لاق

 يهنلاو نعللاو ةغلابملا هذه نأ ضيقنلا لمتحي ال ًامزج مزج هدصاقم للي لوسرلا

 .بنتجا وأ ربقلا رذحا يأ )١(

 رهاظ امأ ,ديدصلاو حيقلا نوكي دحللا يف ربقلا لخاد يف تناكل ةساجن ربقلا يف نأ ردق ولو (۲)

 .ءىش هيف سيلف ربقلا

 «ىهتنملا» يف اك ةيسحلا ةساجنلا لجأل ةلعلا نأ اوررقو مهريغو ةلبانحلا ءاهقف بهذ اک (۳)

 ى ةي يبنلا نأل ؛امهدنع ةالصلا نع ىهني ال نيربقلاو ربقلا نأ ًاضيأ اوررق اك ««عانقإلا»و

 ةساجنلا نأ حيحصلاو «روبق ةثالث عمجلا هيلع قدصي ام لقأو دجاسم روبقلا ذاختا نع

 ةالصلا زوجي لهو ءامهدنع ةالصلا زوجي ال نيربقلاو ربقلا نأ امك كرشلا ةساجن يهو ةيونعم

 الف ةربقملا رادج ريغ ًارادج لبقتسا اذإ امأ ءزاوجلا مدع طوحألاو حجارلا ةربقملا رادج ىلإ

 .(ديمح نبا انخيش) .هب سأب



CDديمحلا زيزعلا ريسيت مسي لنا  

 وه لب ةساجنلا لجأل سيل (مكابغأ ينإ) ةغيصو «اولعفت ال» ةغيص «هيتغيصب

 لو هاوه عبتاو هاهن هنع ام بكتراو «هاصع نمب ةقحاللا كرشلا ةساجن لجأل

 هلاثمأو اذه نإف هللا الإ هلإ ال قيقحت نم مدع وأ «هبيصن لقو «هالومو هبر شي

 بضغو هل ديرجتو .هاشغيو كرشلا هقحلي نأ ديحوتلا ىمحل ةنايص ايب يبنلا نم

 مهرغو «هيهنل ًاباكترا هرمأل ةيصعم الإ نوكرشملا ىبأف «هاوس هب لدعي نأ هبرل
 ًايظعت اه دشأ متنك (لكو ءنيحلاصلاو خياشملا روبقل ميظعتلا اذه نأب ناطيشلا

 .دعبأ مهئادعأ نمو «دعسأ مهبرقب متنك ًاولغ مهيف دشأو

 لخدو ءرسنو قوعيو ثوغي دابع ىلع لخد هنيعب بابلا اذه نم هللا رمعلو
 مهيف ولغلا نيب نوكرشملا عمجف .ةمايقلا موي ىلإ اوناك ذنم مانصألا دابع ىلع

 مهلزانم مهلازنإو مهقيرط كولسل ديحوتلا لهآ هللا ىدهو «مهتقيرط يف نعطلاو

 .ةيهإلا صئاصخ بلسو «ةيدوبعلا نم اهايإ هللا مهلزنأ يتلا
 دمحم وبأو مرثألا ركب وبأو يعفاشلا كرشلاو ةنتفلا فوخب للع نممو :تلق

 .قحلا وهو مهريغو ةيميت نبا مالسإلا خيشو ''”يمدقملا

 نم اوملع امل :يأ «ًادجسم هريق لوح اونبيل اونوكي مل ةباحصلا نإف» :هلوق
 امنإو ؟ادجسم هربق ىلع نوذختي فيكف «هلعف نم نعلو «هظيلغتو كلذ يف هديدشت
 «كلذب ةباحصلا نم روعش ريغ نمو «هدنع ةالصلل لاهجلا ضعب هداتعي نأ اوشخ

 .هتيب يف هونفد كلذلف
 نبي مل نإو يأ :«ًادجسم ذختا دقف هيف ةالصلا تدصق عضوم لكو» :هلوق

 .ًادجسم

 ةنكمألا يف لوألا نأ رهاظلا :«ًادجسم ىمسي هيف ىلِصُي عضوم لك لب» :هلوق

 دعي مل نإو «هيف يلص عضوم يأ يف اذهو .ًادجسم نبي مل نإو «ةالصلل ةدعملا

 .«ىنغملا» بحاص ةمادق نبا وه )١(



 ك0 ديمحلا زيزعلاريسيت

 روبقلا دنع ىلص اذإ اذه ىلعف «كلذ وحنو رفاسملا اهيف يلصي يتلا عضاوملاك «كلذل

 .دجاسم اهذختا دقف دجسم كانه نكي مل نإو ةدحاو ةرم ولو

 ضرألا ىمسف يأ :«ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعج :ةايب لاق امك» :هلوق

 لدف .ًادجسم تيمس اهيف دجسي تناك ال نکل اينبم ًادجسم تسيلو ءًادجسم

 ثيدحلا اذهو دجاسم اهذختا دقف اهيلإ وأ روبقلا دنع ىلص نم نأ ثيدحلا اذه

 .رباج نع هيلع قفتم حيحص ثيدح نم فرط

 يف الإ ةالصلا مهل حبت مل باتكلا لهأ نأ دارأ :«ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاق

 اريسيتو مهيلع ًافيفخت ًاوناك ثيح ةالصلا ةمألا هذه هللا حابأو «مهسئانكو مهعَيب

 .سجنلا ناكملاو ةربقملاو ماحلا عضاوملا عيمج نم صخ مث

 ةربعلا :ًاضيأ دئاوفلا نم بدنج ثيدح يفو .مميتلا هب دارأ :«ًاروهط» :هلوق

 مث ءآلوأ كلذ مهل نيب فيك ءروبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا يف ايب هتخلابم يف
 نم نعل لب «مدقت اب فتكي مل عزنلا يف ناك امل مث ءلاق ام لاق سمخب هتوم لبق
 ىلع ءانبلا ميرحت ىلع ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هذه تلدف .''”كلذ لعف

 يبنلا نأ رباج ثيدحك ءاهريغ نع اهداريإب فنصملا ىفتكا كلذلف «ًاقلطم روبقلا

 هريغو ملسم هاور .«هيلع ىنبُي نأو هيلع دعقُي نأو ءربقلا صصخب نأ ىهن» هك

 .(هيلع بتكي نأو» :مكاحلاو دواد وبأ دازو
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 سمخب هتوم لبق مث هتايح يف ةثالثلا راوطألا يف دجاسم روبقلا ذاختا يف ددشو ىہن یب هنأ يأ )١(

 .حورلا عزنو قايسلا دنع مث «لايل



ODديمحلا زيزعلا ريسيت بلم لا ادب”  

 9 3 سوه 6 3 89-5 4 ص ع ص ت س 2 ر ص

 نَم سانلا ٍراَرُش نم نإ) :اعوفرَم ٍدوعسُم نبا نع [ ليج دنسب دحالو]
 مت وبأ ُهاَوَر .(دِجاَسَم َروبقلا َنوذختي َنيِذلاَو ءءايحأ هو ةَعاَسْلا م ردت ص ےس ےس رس ےس 2 7 # ر ر ر eko م لا جي وع مع

 .رش عمج نيشلا رسكب وه :«سانلا رارش نم نإ» :هلوق

 ةعاسلا مهيلع موقت نم يأ :«"”ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم» :هلوق

 موقت ال» ملسم يف يذلا رخآلا هثيدحك اذهو «ءايحأ مهو روصلا يف خفني ثيحب

 .«قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا

 ىلع يتمآ نم ةفئاط لازت ال» :نابوث ثيدح نيبو اذه نيب عمجلا ام :تلق نإف

 .هانعم يف امو «قحلا

 ةدايز يتأيسو صّصخم اذهو ءاهيف ماع «ةنمزألل قرغتسم نابوث ثيدح :ليق
 .هللا ءاش نإ نابوث ثيدح ىلع مالكلا دنع كلذل

 ْنَم ىلع ًافطع بصن لحم يف نيذلا :(دجاسم روبقلا نوذختي نيذلاو» :هلوق

 اهدنع ةالصلاب دجاسم روبقلا نوذختي نيذلا سانلا رارش نم نإ :يأ «ةلوصوملا

 رارطضالاب مولعم كلو يبنلا نع رتاوتم ىنعملا اذهو ءاهيلع دجاسملا ءانبو ءاهيلإو

 اهب كرشلا ىلإ كلذ مهدوقي نأ مهيلع ًافوخو ةمألا ىلع ةقفش كلذ لكو هنيد نم

 هذهب برضلا الإ روبقلا داّبع ىبأف ىراصنلاو دوهيلا كلذ ىلإ داق اك ءاهياحصأبو
 لمحب اهزاجعأو اهرودص يف عفدلا وأ ءرهظلا ءارو اهذبنو ردجلا ىلع ثيداحألا

 ءاهدنعو اهيلإ ةالصلا زوجتف مهروبق امأ .نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ريغ ىلع كلذ

 بير الو «ةيناحورلا فطاوعلا مهيلع لصت نأ ءاجر اهيلع بابقلاو دجاسملا ءانبو

 # اَنْيَصَعَو اتي # :دوهيلا لوق وه اذهو .هلوسرو هلل ةاداحمو ةمغارم اذه نأ

 .مهيف رفكلاو كرشلا راشتناو ريخلا نم مهولخل )١(



 ديمحلا ريزعلاريسيت

 وه اك دجاسم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ذختا نم نعل امنإ ةا يبنلا نإف (98 :ةرقبلا)

 نع يهنلا ذخأ امنإ مهريغ روبقو «هريغو -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح صن

 ثيداحأ مومع نم وأ «ىلوألا سايقب اهوحنو ثيداحألا هذه نم اهيلع ءانبلا

 ام ريغ ىلع لمحت نأ هلوسرو هلل ةاداحملاو ةبصانملاو ةمغارملا مظعأ نمف ءرخأ

 دابع نأش اذه نكلو «هلعف نم نعلو «هنع يهنلاب تدرو ام حابيو هيف تدرو

 كرا وأ برق یکم رب هدو ميا نسم ضا نمو ْمهَءاَوهْأ وحبي اتا روبقلا

 ءانبلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا عمجأ دقو (50 :صصقلا» 4( يولدا مولا ىد هب ال هلآ

 ال يتلا ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هذه همده بوجوو هميرحتو روبقلا ىلع

 وأ «'"'ةلّبسم ةربقم يف ءانبلا نيب كلذ يف قرف الو «هوجولا نم هجوب اهيف نعطم

 كلذ حابأف نيرخأتملا نم دش نمب ةربع الو "”دشأ ةكولمملا يف هنأ الإ «"'ةكولمم

 دجاسملا ذاختا زوجي الو :ةمادق نب دمحم وبأ مامإلا لاق .ةكولمملا يف امإو ءًاقلطم امإ

 مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :لاق يب يبنلا نأل روبقلا ىلع

 ميظعت هبشي اهدنع ةالصلاب روبقلا صيصخت نآلو .«اوعنص امن رذحي دجاسم

 ميظعت مانصألا ةدابع ءادتبا نأ انيور دقو .اهيلإ برقتلاو امل دوجسلاب مانصألا

 .اهدنع ةالصلاو اهب حسمتلاو مهروص ذاختاب تاومألا

 ءالع ةماع حرص دقف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب امأ :مالسإلا خيش لاق

 نم مهريغو انباحصأ حرصو «ةحيحصلا ثيداحألل ةعباتم هنع يهنلاب فئاوطلا

 ركذ مث «هميرحتب عطقلا يف بير الو لاق هميرحتب يعفاشلاو كلام باحصأ

 ءايبنألا روبق ىلع ةينبلا دجاسملا هذهف :لاق نأ ىلإ ...كلذ يف ثيداحألا

 .هيف نفدلل سانلل (1)

 .ةكولمم ضرأ يف نفدلا يأ (۲)

 .ةبصتغم ضرأ يف ربق ىلع ينب هنأل (۳)



 ديمحلا ريزعلا ريسيت

 هيف ملعأ ال امم اذه هريغب وأ مدهب اهتلازإ نيعتت مهريغو كولملا وأ «نيحلاصلاو

 روبقلا ىلع يتلا بابقلا مده بجي :ميقلا نبا لاقو .نيفورعملا ءاملعلا نيب ًافالخ

 اذإف مدهت لب ةرجحلا مرحت :صفح وبأ لاقو كي لوسرلا ةيصعم ىلع تسسأ األ

 «قولخ مظعي نأ ''هركأ :يعفاشلا لاقو .ةبقلاب فيكف ةرجحلا يف همالك اذه ناك

 :ًاضيأ لاقو .سانلا نم هدعب نم ىلعو «هيلع ةنتفلا ةفاخ ًادجسم هربق لعجي ىتح

 ةعامج ىتفأ دقو «ضرألا هجو ىلع نوكتو «عفرت الو ىنبت الو روبقلا '"'”حطست

 ينيمرتلا ريهظلاو يزيمجلا نبا مهنم «ةينبألا نم "”ةفارقلا يف ام مده ةيعفاشلا نم

 اهيلع ىنبي نأ الو «روبقلا صصجت نأ زوجي الو جك نب يضاقلا لاقو .امهريغو

 ءانبي ةيصولا نالطب امأو :يعرذألا لاقو «ةلطاب اهب ةيصولاو «بابق ريغ الو بابق
 هميرحت يف بير الف ةريثكلا لاومألا قافنإو ةميظعلا ةينبألا نم اهريغو بابقلا

 حرش» يف ركذو ءًاقلطم ءانبلا ميرحتب «بذهملا» حرش يف يوونلا مزجو :تلق
 وأ ربقلا صصجب نأ ىهن» :رباج ثيدح يف يبطرقلا لاقو ءاضيأ هوحن «ملسم

 دقو «روبقلا ىلع صجلاو ءانبلا هركو :كلام لاق ثيدحلا اذه رهاظبو «(هيلع ىنبي

 يف صيصجتلاو ءانبلا نع يهنلا هجوو «هيلع ةجح ثيدحلا اذهو .هريغ هزاجأ

 ناك نمب هّبشتو «ةرخآلا لزانم لوأ يف ايندلا ةنيز لامعتساو ءةاهابم كلذ نأ روبقلا

 وه :لاقي نأ يغبني «صنلا اذه رهاظبو يناعملا هذه رابتعابو ءاهمظعيو روبقلا دبعي

 ءربقلا ىلع ءانبلا كلام هرك :دشر نبا لاقو .ملعلا لهآ ضعب هب لاق امك مارح

 اذإ ةهاركلا نأ ةنسلاو باتكلا يف فورعم وه اك ميرحتلا يعفاشلا دنع ةهاركلاب دارملا ()

 .ميرحتلا اهب دارملاف تقلطأ

 وأ ًاحطسم ناك له لك يبنلا ربق يف فلتحا اك مست وأ حّطست له روبقلا يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 لهس كلذ يف رمألاو حجرألا وهو مّنسم هنأ نايفس ثيدح يف يراخبلا يف دروو (تسم
 ءاملا هيلع رقتسي هنإف حطسملا فالخب ءاملا هنع لزيل (ّنسم ربقلا لعجي نأ حجرألاو

 .رصم يف ةربقم ةفارقلا (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 رخفلا ةدارإ هوثدحأ «"”لؤَّطلا لهأ عدب نم وهو «ةبوتكملا ةطالبلا لعجو

 هركيو :(زنكلا حرش» يف يعليزلا لاقو «هيف فالتخا ال امه وهو «ةعمسلاو ةاهابملاو

 هيلع عفرُي الو ءنّيطُي الو ربقلا صّصِخُت الو :«ةصالخلا» ينو .ربقلا ىلع ىنبي نأ

 يبنلا نع يور امل ؛هيلع ىنبُي الو «ربقلا صّصُت ال هنأ ناخ يضاق ًاضيأ ركذو .ءانب

 ةيفنحلا دنع ةهاركلاب دارملاو «ربقلا ىلع ءانبلا نعو صيصجتلا نع ىمن هنأ كي

 حرش» يف ميجن نبا ركذ دقو .بجاولا كرت ةلباقم يف يه يتلا ميرحتلا ةهارك

 نأ دوصقملاو «مهريغو ةعبرألا ةمئألا عابتأ ءاملعلا مالك يف ريثك اذه لثمو .«زنكلا

 .روبقلا ىلع ءانبلا نع يهنلا يف ةحيحصلا ةنسلا هيلع تلد امل قفاوم ءاملعلا مالك

 ىلع اهب طيحي ال يتلا دسافملا نم روبقلا ىلع ءانبلا ببسب عقو دق هنأ ملعاو

 نبا هيلع هبن امك «ناميإ ةحئار هبلق يف نم لك هلجأ نم بضغي ام «هللا الإ ليصفتلا
 .هريغو ميقلا

 .كلذ نع ةي يبنلا ىه دقو ءاهدنع ةالصلل اهدايتعا :اهنمف

 «هل باجتسا نالف ربق دنع هللا اعد نم :نولوقيو .اهدنع ءاعدلا يرحت :اهنمو

 .ةركنم ةعدب اذهو «برجلملا قايرتلا نالف ربقو

 .ءامعنلا بلجو ءالبلا عفد يف اهسفنأب تايصوصخ امل نأ مهنظ :اهنمو

 بير الو «نيحلاصلا نم اهيف نم روبقب نادلبلا لهأ نع عفدي ءالبلا نإ :نولوقيو

 روبق نم هدنع ناك سدقملا تيبلاف .عامجإلاو ةنسلاو باتكلل فلاخم اذه نأ

 طّلس «هب هللا مهرمأ ام اوفلاخو لوسرلا اوصع الف هللا ءاش ام نيحلاصلا ءايبنألا

 مهيلع ىرج ءريغتلا ضعب اوريغت امل ةنيدملا لهأ كلذكو .مهنم مقتنا نم مهيلع هللا

 .كلذ لبق مهيلع رجي ملام بئاصملا نم كلذ ريغو لتقلاو بهنلا نم ةّرحلا ماع

 .رصحي نأ نم رثكأ اذهو

 .لاومألاو ىنغلا لهآ )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .اهيلع جرسلا داقيإو اهيلع دجاسملا ذاختاب كو هللا لوسر ةنعل يف لوخدلا :اهنمو

 «عقاولا وه امك ,دجاسملا بارخو ءدهاشملا ةراع نمضتي كلذ نأ :اهنمو

 .كلذ دضب هللا نيدو

 كلذ نمض يف عقي امو «لاجرلاب ءاسنلا طالتخاو اهترايزل مهعاتجا :اهنمو

 لب «مهنع اهلمحت ةبرتلا بحاص نأ نومعزيو «تاولصلا كرتو شحاوفلا نم
 يودبلاك «خياشملا ةرايز مايأ يف ءاغبلا ىلع نهترجأ نطقسي اياغبلا نأ مهنع رهتشا

 ؟ةياغ رفكلا يف اذه دعب لهف «كلذب هللا ىلإ ًابرقت هريغو
 .كلذ وحنو ةضفلاو بهذلاو ريرح اب ةجوسنملا ةسيفنلا بايثلاب اهتوسك :اهنمو

 اهميمرت نم هيلإ جاتحي ال فوقولا فقوو لاومألاو نئازخلا لعج :اهنمو

 .كلذ و حنو

 لصأ مه نيذلا اهيلع نيفكاعلا اهتندسل روذنلا رذنو لاومألا ءادهإ :اهنمو

 بحاص اعد ًانالف نأب ماغطلاو لاهجلا ىلع نوبذكي نيذلا مهنإف «رفك ةيلب لك

 .مه ايادلاو رذنلا ريثكت كلذب مهدارمو «هئاغأف هثاغتساو «هباجأف ةبرتلا

 .مانصألا دبع ةندسك اهل ةندسلا لعج :اهنمو

 .اهيف نوفدملاب ءاعدلا يف هللا ىلع ماسقإلا :اهنمو

 دجس ةبرتلا بحاص ربق ىلع يذلا ءانبلا ىأر اذإ راّوزلا نم ًاريثك نأ :اهنمو
 ةدابع وه اذه لب «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا صنب رفك اذه نأ بير الو .هل

 يتلا روصلل ىراصنلا ةدابع سنج نم وهو ءاه ةدابع ةبقلل دوجسلا نأل «ناثوألا

 يه نمو اهودبع مهنإف «لطابلا مهمعزب هنودبعي نم روص ىلع مهسئانك يف

 تدبع نأ ىلإ مهب لآ روبقلا ىلع بابقلا اونب امل روبقلا دابع كلذكو «هتروص

 .لجو زع هللا نود نم هيلع تينب نمو بابقلا
 يذلا وه اذهو «دلولاو لالا نم بيصن ضرفو ءاهيف نوفدملل رذنلا :اهنمو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 رع ھر

 اوُلاَقَف ابيت ونألاو ثْرحْلا سم آرد اَنِم ہر اولو :هيف هللا لاق

 ام نيكرشملا نإف غلبأ اذه لب ۳١ 2 ًانياكرشل ادله هم هت اده

 مهناثوأل مهدالوأ نوعيبي اوناك

 ول اذهو .فوخأو هللا نم روبقلا داّبع بولق يف مظعأ اهيف نوفدملا نأ :اهنمو

 اقداص وأ بذاك نايألا نم تعش ام كاطعأ ىلاعت هللاب نيميلا مهدحأ نم تبلط

 غلب ام ناثوألا دابع نأ بير الو .ًابذاك ناك نإ مدقي مل ةبرتلا بحاصب تبلط اذإو
 ةصق يف اك هللاب اهوظّلغ ءنيميلا ظيلغت اودارأ اذإ اوناك لب دحلا اذه ىلإ مهكرش

 .اهريغو ةماسقلا

 نم هل صالخإلاو «تابركلا جيرفتو «تاجاحلا ءاضق تيملا لاؤس :اهنمو

 .تالاحلا رثكأ يف هللا نود

 ام مظعأ اهيف نمل عوشخلاو ةبيهلاب ءاكبلاو .توملا عراصم دنع عرضتلا :اهنمو

 .تاولصلاو دجاسملا يف هللا عم هنولعفي

 نأ نودقتعيف دجاسملا يهو هللا ىلإ اهبحأو عاقبلا ريخ ىلع اهليضفت :اهنمو

 غلب ام رمأ اذهو «دجاسملا يف فوكعلاو ةدابعلا نم لضفأ اهيف فوكعلاو ةدابعلا

 نوري «مانصألا تويب نم مظعأ مارحلا دجسملا نومظعي مهنإف «نيلوألا كرش هيلإ

 .دجاسملا يف فوكعلا نم لضفأ دهاشملا يف فوكعلا نوري ءالؤهو ءاهيلع هلضف

 اك «ةرخآلا ركذت وه امنإ روبقلا ةرايز يف هيب لوسرلا هعرش يذلا نأ :اهنمو

 هيلع محرتلاب روزملا ىلإ ناسحإلاو .«ةرخآلا مكركذت اهنإف روبقلا اوروز» :لاق

 ىلإو هسفن ىلإ ًائسحم رئازلا نوكيف «هل ةيفاعلا لاؤسو .رافغتسالاو هل ءاعدلاو

 كرشلا ةرايزلاب دوصقملا اولعجو «نيدلا اوسكعو ءرمألا روبقلا داّبع بلقف «تيملا

 اوراصف .كلذ وحنو ءادعألا ىلع مهرصنو مهجئاوح هلاؤسو «هب ءاعدلاو تيملاب

 نم هللا هعرش ام ةكرب هنامرحب الإ نكي مل ولو «تيملا ىلإو مهسوفن ىلإ نيئيسم



 طديمحلا زيزعلا ريسيت ےس 4

 .هل رافغتسالاو هيلع محرتلاو ءاعدلا

 دنع هنولعفي ام مهيذؤي هنإف ءاهب روبقلا داَّبع هلعفي ب اهباحصأ ءاذيإ :اهنمو
 هلعفي ام هركي -مالسلا هيلع- حيسملا نأ اك «ةهاركلا ةياغ هنوهركيو مهروبق

 دنع ىراصنلا هابشأ هلعفي ام مهيذؤي ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغ كلذكو «ىراصنلا

 نم أوُعْدَي نسم لَم نمو 98 :ىلاعت لاق امك ؛مهنم نوؤربتي ةمايقلا مويو «مهروبق

 اكشاي ادو © ویک دولت نعوم روب لإ ہک ٹنل یک لأ نر
 .(5-ه :فاقحألا) 4 نفك متد اجبار ءادعأ منه

 .اهيف هعرش ام ةضقانمو هلوسرو هللا ةاداحم :اهنمو

 دسافملا هذه لكو «ميظعلا مثإلاو ءريبكلا رزولا عم ميظعلا بعتلا :اهنمو

 روبقلا دجت اذهو «روبقلا ىلع ءانبلا ببسب تثدح امنإ ءركذي مل امم اهريغو ةميظعلا

 هللا ءاش ام الإ ركذ ام ءيشل اهداتعي الو دحأ اهيتأي ال بابق اهيلع سيل يتلا

 داعأو ًادبأو هيف ظلغ كلذلف ؛رمألا اذه هيلإ لوؤي اب ملعأ عرشلا بحاصو

 .هتفلاخمو هتيصعم يف لالضلاو رشلاو «هتعاط يف ىده لاو ريخلاف «هلعف نم نعلو

 نإ يلب يبنلا نأ نظي مث «روبقلا دنع ةميظعلا دسافملا هذه دهاشي نم بجعلاو

 ءاهقفلا يرخأتم ضعب هنظي امك '''"ةساجنلا لجأل اهيلع دجاسملا ذاختا نع ىهن

 نم زرحتلا ركذ لب شوشحلاو رزاجملا ركذ ناكل ةساجنلا لجأل كلذ ناك ولو

 ال روبقلا داّبع نم تعقو يتلا كرشلا ةساجن لجأل كلذ امنإو .ىلوأ طئاغلاو لوبلا

 .نورتشي ام سشبف ًالیلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو هوذبنو كلذ اوفلاخ
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 ناك ولو «ءىش هيف سيلف هرهاظ امأ .ربقلا لخاد يف ةساجنلا تناكل ةساجنلا لجأل ناك ولو )١(

 مرح هللاو ءاتاومأو ًءايحأ ةرهاط مهماسجأ نل مهنم نونثتسي ءايبنألا ناكل ةساجنلا لجأل

 .ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع



2 

 وک یو سن

 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 هللا نود نم دبعت ًاناثوأ اهريصي ''”نيحلاصلا روبق يفولغلا نأ ءاج ام

 يي اق

 يرق ْلَعجتَأل َمُهَّللا» :َلاَق لي هللا ٌلوُسَرَّنَأ :اأَطَوملا» يف كلام ىَوَر
 .اَدِجاَسَم مئين ا روب اودا موق ىلع ه هللا بضع دشا ؛ٌدّبعُي

 : عيت
 :ًارومأ ةمحرتلا هذه -هللا هحر- فنصملا دارأ

 .نيح اصلا روبق يف ولغلا نم ريذحتلا :لوألا

 .اهتدابع ىلإ لوؤي اهيف ولغلا نأ :يناثلا

 .نيحلاصلا روبق تناك ولو ًاناثوأ تيمس تدبع اذإ اهنأ :ثلاثلا

 ناثوألاو .دجاسم اهذاختاو اهيلع ءانبلا نم عنملا يف ةلعلا ىلع هيبنتلا :عبارلا

 راجحألاو ناطيحلاو دمعلاو راجشألاو روبقلاك امل ةروص ال يتلا تادوبعملا يه

 اذهو «نثولا وه منصلاو منصلا وه نثولا ليقو «كلذ نايب مدقت دقو ءاهوحنو

 رسفيف نارتقالا عم امأو ءرخآلا هب ىنعي دق امهدحأف «ديرجتلا عم الإ حيحص ريغ

 .""”هانعمب دحاو لك

 مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا ؛دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا»

 لسا نب ب ديز نع ًالسرم ةالصلا عماج باب يف كلام هاور ثيدحلا اذه «دجاسم

 يبأ نع «هفنصم) يف ةبيش يبأ نبا هاورو «هلاق ي هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع نع

 رازبلا هاورو ءءاطع ركذي ملو هب ملسأ نب ديز نع «نالجع نبا نع «رمحألا دلاخ

 يف لاقي دحلا ةزواجم وه ولغلا نآل دحلا زواجتي الف «ةبرقو نيد نيحلاصلا ةبع نآل كلذو )١(

 .4 مُكحِنيد ىف اولن ال سڪا ٌلُهآكيإ# :ىلاعت لاق نايلغلا يف داز اذإ ردقلا

 .ةروص هل سيل اب نثولاو ةروص هل اب منصلا رسفي (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 نب رمعو ءًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع «ءاطع نع «ديز نع «دمحم نب رمع نع
 هنع ىور ةنيدملا لهأ فارشأ نم ةقث باطخلا نب رمع نب هللادبع نب ديز نب دمحم

 ليسارمب جتحي نم دنع حيحص ثيدحلاف ؛لالب نب نامهيلسو يروثلاو كلام

 وهو ىاوس «ًاطوملا» ظفلب هل دمحم نب رمع دانسإل دنسملاب لاق نم دنعو «تاقثلا

 نب ةزمح نع نايفس قيرط نم يليقعلاو دمحأ مامإلا دنع دهاش هلو «هتدايز لبقت نم

 لعجت ال مهللا» :هعفر ةريره يبأ نع «هيبأ نع «حلاص يبأ نب ليهس نع «ةريغملا

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ًاموق هللا نعل دعي ًانثو يربق

 رماع يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام مامإلا وه :«أطوملا» يف كلام ىور» :هلوق

 (ةعبرألا ةمئألا دحأو «ةرجحلا راد مامإ «هيقفلا يندملا هللادبع وبأ يحبصألا رمع نب

 نع كلام :اهلك ديناسألا حصأ :يراخبلا لاق ىتح .ثيدحلا يف نينقتملا دحأو

 ثالث ةنس هدلوم ناكو «ةئمو نيعبسو عست ةنس تام .رمع نبا نع «عفان

 .ةنس نيعست غلب :يدقاولا لاقو .نيعستو

 عنمف یک هلوسر ءاعد هللا باجتسا دق :«دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :هلوق

 :ميقلا نبا لاق اك ةا هلوسر ءاعدل ةباجتسا دبعي التل هربق ىلإ لوصولا نم سانلا

 (7ناردجلا نم '"”ةثالثب هطاحأو 2 هءاعد نيملاعلا بر باجأف

 :هلبقو )١(

 ناثوألا نم ًاتثوهربق لعجي 2 الهللاإنا باعردو

 هنكلو «دبعي ًانثو نوكيف ةرشابم هتدابعو هربق ىلإ لوصولا يف هءاعد باجتسا هللا نأي دارملاو (؟)

 ءاضق مهلاؤسو ةعافشلا بلطو رذنلاو ءاعدلاب نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغ دبعو دبع
 ال ناك ول هنأل ةمألا هذه يف كرشلا عوقو ركنأ نم ىلع درلا هيفو «تابركلا جيرفتو تاجاحلا

 ال» :ثيدحك ثيداحألا ًاضيأ كلذ ىلع لديو ءًانثو هربق لعجي ال نأ هبر ةي يبنلا اعد امل عقب

 ىتح ةعاسلا موقت ال» :ثيدحو ء[ملسم هاور] «هللا هللا ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت

 بهذت ال :ثيدحو ء[حيحصلا يف ملسم هاور] «ةصلخلا يذ دنع سود ءاسن تايلأ برطضت

 = ةريزج ف ديعي نأ سئي ناطيشلا نإ) :ثيدح امأو «(ىزعلاو تاللا دبعُت ىتح مايألاو يلايللا



 نم هريغ ربقب كنظ امف ءًانثو ناكل دبع ول ةي لوسرلا ربق نأ ىلع ثيدحلا لدو

 فنأ كلذ نم ءيش رييغت ديرأ اذإو هللا نود نم اهءابرأو يه تدبع يتلا روبقلا

 ِبّنّولا لهآ صّقنت :اولاقو «مهسوفن تربكتساو «مهبولق تزأمشاو ءاهداّبع
 ؟هللا نود نم دبعت ناثوأ اهنإ :ممل ليق ول نولوقي اذايف «مئاظعلاب مهْوَمَرو «ةيلاعلا

 نب هللادبع اهيف لاق يتلا ىمظعلا ةنتفلا يه هذهو «مالسإلا ةبرغ ىلع ناعتسملا هللاف

 ىلع يرجت «ريغصلا اهيف أشنيو «ريبكلا اهيف مرهم ةنتف مكتسبل اذإ متنأ فيك :دوعسم

 عبتت نم عنملا ثيدحلا نم ذخؤيو .ةنسلا ترّيغ ليق تربع اذإ ءةنس اهنوذختي سانلا
 ءاعدلاو «ةالصلل مهتالص عضاومو ؛مهسلاجمو مهروبقك نيحلاصلاو ءايبنألا راثآ

 الو «مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا هركنأ «عدبلا نم كلذ نإف ءاهدنع

 وهو ؛روبقلا داّبع دنع فورعم ريغ هجو ىلع رمع نبا الإ هلعف وأ هزاجأ ًادحأ ملعن

 ملعن الف كلذ عمو «كلذ وحنو هيف ىلص ايف ةالصلا يف وي هللا لوسرب هبشتلا ةدارإ

 اهذاختا ىلإ كلذ يضفي الئل ؛هريغو هوبأ هفلاخ لب «ةباحصلا نم هيلع هقفاو ًادحأ

 هرك هنأ كلام نع بهشأ ىور :«ًأطوملا حرش» يف ٌريلادبع نبا لاق .عقو اك ًاناثوأ

 دقو .كلذب ىرحأ هراثآ رئاسف كلذ نم عنم اذإو :لاق دجسملا يف نفدي نأ كلذل

 .ىهتنا .ىراصنلاو دوهيلل ةفلاخم ناوضرلا ةعيب ةرجش عضوم بلط كلام هرك

 عطقب باطخلا نب رمع رمأ :لوقي سنوي نب ىسيع تعمس :حاضو نبا لاقو

 نولصيف نوبهذي اوناك سانلا نأل ءاهعطقف هيب يبنلا اهتحت عيوب يتلا ةرجشلا

 نبا ثيدح نم اندنع وهو :سنوي نب ىسيع لاق .ةنتفلا مهيلع فاخف ءاهتحت

 .-هنع هللا يضر- رمع اهعطقف ةرجشلا نوتأي اوناك سانلا نأ عفان نع «نوع

 ةالص ةكم قيرط يف باطخلا نب رمع عم تيلص :ديوس نب رورعملا لاقو

 مالسإلا روهظ ىأر امل دبعي نأ سئي ناطيشلا نأ :اهنسحأ ؛ةثالث ةبوجأب هنع بيجأف «برعلا -

 هللا نإ ثيدحلا يف لقي ملو هستي يف ًاموصعم سيل وهو دبعي ال هنأ نظو دبعي نأ سني هراشتناو

 :ثلاثلاو «ىلوألا مهتلاح ىلإ اودوعي ىتح هتدابع ىلع سانلا قابطإ نم سني هنآ :يناثلاو .هسأيأ

 .ةباحصلا هدبعي نأ سئي وهف ةباحصلاب صاخ كلذ نأ



 ديمحلا زيزعاا ريسيت

 و

 ١(« :ليفلا) 20 ليفلا بصي كير لعق فک رت لا :اهيف ًارقف ءحبصلا

 نيأ :لاقف بهاذم نوبهذي سانلا ىأر مث © :شير» 4( ٍشْيَرُه كيلو

 نولصي مهف ةا هللا لوسر هيف ىلص دجسم نينمؤملا ريمأ اي :ليقف ؟ءالؤه بهذي
 «مهئايبنآ راثآ نوعبتتي اوناك ءاذه لثمب مكلبق ناك نم كلهأ (نإ» :لاقف «هيف

 ال نمو «لصيلف دجاسملا هذه يف ةالصلا هتكردأ نمف ءًاعيبو سئانك اهنوذختيو

 نع ريكب نب سنوي تادايز نم «قاحسإ نبا يزاغم» يفو «(اهدمعتي الو ضميلف
 لام تيب يف اندجو رتست انحتف امل :لاق ةيلاعلا وبأ انثدح «رانيد نب دلاخ :ةدلخ يأ

 ىلإ هانلمحف فحصملا انذخأف .فحصم هسأر دنع تيم لجر هيلع ًاريرس نازمرهلا

 ام لثم هتأرق «برعلا نم هأرق لجر لوأ انأف «ةيبرعلاب هخسنف ًابعك هل اعدف «رمع

 نوحلو مكرومأو مكتريس :لاق ؟هيف ناك ام :ةيلاعلا يبأل تلقف «نآرقلا أرقأ

 ةثالث راهنلاب هل انرفح :لاق ؟لجرلاب متعنص ايف :تلق .دعب نئاك وه امو «مکمالک

 ال سانلا ىلع هيمعنل اهلك روبقلا انيوسو هانفد ليللاب ناك الف «ةقرفتم ًاربق رشع
 هريرسب اوزرب مهنع تسبح اذإ ءامسلا تناك :لاق ؟هنم نوجري امو :تلق «هنوشبني

 مك ذنم :تلقف .لايناد :هل لاقي لجر :لاق ؟لجرلا ناك نم :تلقف .نورطميف

 الإ ال :لاق ؟ءيش هنم ريغت ناك ام :تلق .ةنس ةئمثالث ذنم :لاق ؟تام هومتدجو

 .ضرألا اهيلبت ال ءايبنألا موحل نإ «هافق نم تاريعش

 نورجاهملا هلعف ام ةصقلا هذه يفف :-ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 ولو «هب كربتلاو هدنع ءاعدلل هوزربي ملو «هب نتتفي الئل هربق ةيمعت نم راصنألاو

 خيش لاق .'''هللا نود نم هودبعلو فويسلاب هيلع اودلاجل نورخأتملا هب رفظ
 ريخلا وجري ةعقب دصق نمف «كلذل مهنم راكنإ وهو :-هللا همحر- مالسإلا

 ضعب نم دشأ هضعبو «تاركنملا نم وهف اهدصق عراشلا بحتسي ملو اهدصقب
 ءاهدنع هللا ركذيل وأ ءاهدنع ًارقيل وأ اهدنع وعديل وأ ءاهدنع يلصيل اهدصق ءاوس

 .نيدلا يف مههقفو مهتريصب ةلقو نيرخأتملا ملع ةلقل الإ كاذ امو )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اهصيصخت عرشي مل يتلا ةدابعلا نم عونب ةعقبلا كلت صخي ثيحب اهدنع نكشيل وأ

 نمك اهيف ءاعدلا دصقل ال قافتالا مكحب زوجي دق كلذ نأل ؛ًانيع الو ًاعون ال هب

 ءاهيلع ملسيو اهروزي نمك وأ روبقلاب هقيرط يف رمي نأ قفتيو «هقيرط يف هللا وعدي
 ءهب سأب ال هوحنو كلذ نإف «ةنسلا هب تءاج اك ىتومللو هل ةيفاعلا هللا لأسيو

 اذهف هريغ يف هنم بوجأ كانه ءاعدلا نأ رعشتسي ثيحب هدنع ءاعدلا يرحت امأو

 يف زاتجاو هللا وعدي ناك ول لجرلا نإف «رهاظ نيعونلا نيب قرفلاو «هنع يهنملا وه

 يف هللا اعدو ًازئاج ًاتيبم اهيف تيبيل اهيلإ لخد وأ ةسينك وأ بيلص وأ منصب هرم
 ءاعدلا ىرحت ولو «سأب اذهب نكي مل هتيب يف هللا اعدو هئاقدصأ ضعب ىتأ وأ «ليللا

 .ًارفك نوكي دق لب مئاظعلا نم ناكل عضاوملا هذه دنع

 ةلمجلا هذه :«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا» :هلوق

 ريصت نأ ىلإ كلذب مهلسوت وهو «مهب نعللا قوحل ببس ىلع هيبنت ىلوألا دعب
 «روبقلا ىلع ءانبلا ميرحت هيفو .فنصملا هل مجرت ام ىلإ ةراشإ هيفف .دبعت ًاناثوأ
 :لئاقلا لوقي نأ هرك هنأ هنع كلام باحصأ ىور دقو ءاهدنع ةالصلا ميرحتو

 ؛دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :هلوقب ةهاركلا هجو لّلعو لب يبنلا ربق ترز

 ىلإ ظفللا اذه ةفاضإ هركف «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا

 .'يربطلا هركذ .بابلل (سحو ةعيرذلل ًادس كئلوأ لعفب هبشتلا عقي الئل ربقلا

 .فنصملا هركذ .هعوقو فاخي امن الإ ذعتسي مل ةي هنأ هيفو
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 يبنلا ربق ترز :لوقت نأ نوهركي الف روهمجلا امأو «ةعيرذلل ًادسو هبشتلا نم رذحلا يف ةغلابم (1)

 روذحملا امنإو ء(ةرخآلا مكركذت اهنإف روبقلا اوروز» :ةَي هلوقل ةزئاج روبقلا ةرايز نآل هك

 .روبقلا ىلإ لحرلا دش



CDديمحلا زيرعلا ريسيت بلبم_ا ا سا  

 ورم 8 ل 2 2 2 باس 2 هه 2 م
 يا :دهاجج نع روصنَم نع .[ ناَيفَس نع ونسب ريرج نبالو]

 7 ص ےس م هب يعاشر ص ےس وە ر ھم

 اوفَكَعَف تاق ءَّقيوُسلا مهل تلي ناك» :لاق ؛(۱۹ :مجنلا) OY ىّرعلاو تلا

 س 4 س م ر E ص 00 2 000 م سال

 .(ٌحاَحلل َقيوُسلا تلي َناَك» :سابع نبا ِنَع ِءاَروجلا وبأ لاق اذُكَو .(وربق ىلع

 يربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم ظفاحلا مامإلا وه :اريرج نبالو» :هلوق

 ضرألا ىلع ملعأ ال :ةميزخ نبا لاق .امهريغو «خيراتلا»و «ريسفتلا» بحاص

 ناك نإف .يروثلا امإو «ةنييع نبا امإ ؛نينايفسلا دحأ وه :«نايفس نع» :هلوق

 ديعس نب نايفس وهف رهظألا وهو يروثلا ناك نإو ءهتجرت تمدقت دقف ةنييع نبا
 عابتأ هل ًادهتجم ناكو داع ةجح مامإ ,ظفاح ةقث «يفوكلا هللادبع وبأ قورسم نب

 نوتسو عبرأ هلو ةئمو نيتسو ىدحإ ةنس تام .هبهذم ىلع نوهقفتي باحصأو
 س

 ةانثمب- باتع وبأ يملسلا هللادبع نب رمتعملا نبا وه :«روصنم نع» :هلوق

 .ةئمو نيثالثو نيتنثا ةنس تام .هيقف تبث ةقث ءيفوكلا .-ةدحوم مث ةليقث

 «ىموزخملا جاجحلا وبأ -ةلحوملاو ميجلاب- رج نيا وه :(دهاجم نعا :هلوق

 .هريغو سابع نبا نع ريسفتلا ذخأ «ملعلاو ريسفتلا يف مامإ ةقث «يكملا مهالوم

 ثالث وأ نيتنثا ةنس تام :نابح نبا لاقو .ناطقلا ىيحي هلاق .ةئمو عبرأ ةنس تام

 ًاعيمج اكرتشاو «يروثلا نع ةنييع نبا ذخأ دقو هنم ربكأ هنأ الإ ةنييع نب نايفسل رصاعم وهو )١(

 ظفحأو قثوأ يروثلاو «ةنيبع نبا نع نيقباسلاب يروثلا درفناو خويشلا ضعب نع ذخألا يف

 .ةنييع نبأ نم



 لس ديمحلا زيزعلاريسيت

 هللا يضر- رمع ةفالخ يف نيرشعو ىدحإ ةنس هدلوم ناكو ءدجاس وهو ةئمو

 .- هلع

 هطلخ وه قيوسلا تل .«هربق ىلع اوفكعف «تامف قيوسلا مهل تلي ناك» :هلوق

 ناك :سابع نبا نعو «منغ نب ةمرص لجرلا مسا نإ :ليق دقو .هوحنو نمسب
 .متاح يبأ نبا هاور هودبعف نمس الإ دحأ هنم برشي الف رجحلا ىلع قيوسلا تلي

 ءاهلْسِر نم ولسي ناكف منغ هل ناكو «ةيلهاجلا يف ًالجر تاللا ناك :دهاجم نعو

 «سانلا نم رمي نم معطيو ًاسيح هنم لعجيف «طقألاو فئاطلا بيبز نم ذخأيو

 نب ديعس هاور «ةددشم تاللا أرقي ناكو .تاللا وه :اولاقو هودبع تام اللف

 .يهكافلاو روصنم

 حتفب «يعبرلا هللادبع نب سوأ وه .هرخآ ىلإ «ءازوجلا وبأ لاق اذكو» :هلوق

 لو فنصملا هركذ رثآلا اذهو .نيناثو ثالث ةنس تام ءروهشم ةقث «ءابلاو ءارلا

 أرق نم ةءارق نيبو «ةءارقلاو ريسفتلا اذه نيب فلاخت الو «يراخبلا هاور دقو «هزعي

 مدقت اک «هلإلا هللا مسا نم هل اوقتشاو «هودبعف ًارجح ناك هنإ :لاقو .فيفختلاب

 ءديدشتلا هلصأ نأب لوألا ىلع باجيف ًاضيأو «ةرجشب كربت نم :باب يف هريرقت
 الف هلإلا هللا مسا نم مسالا اذه اوقتشا مهنوك امأو «لامعتسالا ةرثكل فّمحو

 ًانثو راص ىتح هربق يف ولغلا وه تاللا ةدابع ببس نأ تيأر دقف ءاضيأ كلذ يفاني

 قوعيو ثوغيو «عاوسو دو :نيحلاصلا ةدابع يف ببسلا وه كلذ ناك [ى «دبعي

 تاومألا نم نيحلاصلا ةدابع يف ببسلا وه كلذ ناك اكو «مهریغو ءارسنو

 اهولعجو «دهاشملاو بابقلا مهروبق ىلع اونبو «مهيف اولغ مهنإف «مويلا مهريغو

 .برآملا ءاضقل ًاذالم

 دقو .ةمايقلا موي ىلإ نيرخآلاو نيلوألا يف كرشلا لصأ ولغلاف :ةلمجلابو

 صئاصخ بلسو «ةيدوبعلا نم مهلزانم محلازنإو هئايلوأ ةبحمب ىلاعت هللا انرمأ



CDديمحلا زيزعلا ريسيت سي ب ب ىلا  

 مهعفرن الف مهيف ولغلا نع اناهنو «مهتعاطو مهميظعت ةياغ اذهو «مهنع ةيملإلا
 عقو امف «ميظعلا داسفلا نم كلذ يف ىلاعت هملعي ال اهنم مهطحن الو مهتلزنم قوف

 ةيهإلا لزانم مهولزنأو «مهيف ولغ مهب كرشلا نإف مهيف ولغلا بسب الإ كرشلا
 مهيف نيلاغلا ءالؤه رثكأ دجتف مهل ميظعتلا ةروص يف مهوصقنتو مهرمأ اوصعو

 اه نيبئاع «هتنسو هيدهو اهيف نم ةقيرط نع نيضرعم مهروبق ىلع نيفكاعلا

 مهتبعو نيحلاصلاو ءايبنألا ميظعتو .هيلإ اوعدو هب اورمأ اع مهروبقب نيلغتشم

 «مهراثآ ءافتقاو «حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا نم هيلإ اوعد ام عابتاب يه امنإ

 نوفكعي نيذلاك اهيلع فوكعلاو «مهروبق ةدابعو مهتدابع نود مهتقيرط كولسو

 نإف «تاولصلا كرتو شحاوفلاو تارايزلل عماجمو ًادايعأ اهذاختاو مانصألا ىلع

 ىلإ سانلا هتوعدو «مهه هعابتاب مهروجأ ريثكت يف ًاببستم ناك مهراثآ ىفتقا نم
 كلذ مهمرحو هسفن مرح هدضب لغتشاو هيلإ اوعد اع ضرعأ اذإف ؛مهعابتا
 .اذه يف مارتحاو مهل ميظعت يأف .رجألا

© © 2 



 َنيِذختملاَو ءروبقلا ِتاَرْياَر 45 هللا لوسَر َنَعل» :لاق سابع نبا نَعو 8 ا و ء١ هلال ش ۹ ور امسك 1 ت ار
 2 4 ص

7 
 .[نّئتّسلا لهآ هاور] 8 ا و دجاسملا اهيلع 0 00 سمس وس وس سك نمو

 ىلع لدي اذهو ءاسنلا نم يأ :«''روبقلا تارئاز ايب هللا لوسر نعل» :هلوق

 .ةفئاطو دمحأ بهذم وه اك نهيلع روبقلا ةرايز ميرحت

 اهتروصبو اهب ناتتفالاو ةحاينلاو بدنلاو عزجلا ىلإ اهجرخي هنأ كلذ ليلعت يف ليقو

 ناك اذإو «تيملا ْنذؤتو يحلا ّنتفت نكنإف» :رخآ ثيدح يف اک ءاهئاكبب تيملا يذأتو
 ريغ كلذ ريدقتو «لاجرلا قحو نهقح يف ةمرحملا رومألل ًاببسو ةنظم ءاسنلا ةرايز

 .عونو عون نيب زبيمتلا الو كلذ ىلإ يضفي ال يذلا رادقملا دح نكمي ال هنأل طوبضم

 ءاهتتظمب مكحلا ىلع ةرشتنم وأ ةيفخ تناك اذإ ةمكحلا نأ ةعيرشلا لوصأ نمو

 اكو «ةنتفلا نم كلذ يف ال ةنطابلا ةنيزلا ىلإ رظنلا مرح اك «ةعيرذلل ًادس مرحتف
 هنأل ,ةدسفملا هذه ضراعي ام ةحلصملا نم اهترايز يف سيلو «ةيبنجألاب ةولخلا تمرح

 .اهتيب يف نكمم كلذو «هب اهرابتعا وأ تيملل ""اهاوعد الإ اهترايز يف سيل

 نعل» :ًاعوفرم تباث نب ناسح نع مكاحلاو هجام نباو دمحأ مامإلا ىور دقو

 هاور .«روبقلا تاروز نعل» ةي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نعو ««روبقلا تارّوز هللا

 نهتنتف نم هيف امل مرح ىلع الإ نوكي ال نعللا نأل ؛روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا )١(

 ةحاينلا ىلإ يضفت نمرايزف ربصلاو لمحتلا تافيعض ءاسنلا نآلف :لوألا امأ «نهب ناتتفالاو

 عابتا نع ءاسنلا تين امك ءاهتوصبو اهتروصب لجرلل ناتتفالا نم هيف الف :يناثلا امأو .عزجلاو

 ةرايز يف لوقأ ام» :ةشئاع ثيدح امأو ««زئانجلا عابتا نع انيهن» :ةيطع مأ ثيدح يف اك زئانجلا

 ةرايزلا زاوج خسن لبق كلذ نأ وأ ءلاجرلا نم رئازلا لوقي ام دارملا نأ ىلع لومحمف «رقلا

 لوقلا ىلعو لاجرلل باطخ وهف «روبقلا اوروز» ثيدح امأو «ةريقملاب ترم اذإ كلذ نأ وأ ءاسلل

 زاوج ىلإ روهمجلا بهذو «ءاسنلا ةرايز نم ةعئاملا ثيداحألاب صصخم هنإف هيف ءاسنلا لوخدب

 .ًاقلطم عنملا باوصلاو كلذ رثكي ل اذإ ءاسنلا ةرايز

 .اهؤاعد الإ اهلعل (۲)



e CDكيمحلا زيزعلا ريسبت  

 الو «ناطقلا نبا هنسحو «قحلادبع هفعضو .هححصو يذمرتلاو هجام نباو دمحأ

 ؛هريغو ملسم هاور «اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكا :ثيدح اذه ضراعي

 هيلع مدقم صاخلاو «صاخ لوألاو ماع وهف ءهيف ءاسنلا لوخد ملس نإ اذه هنأل

 ."”نييلوصألا دنع فالخ روكذلا باطخ يف ءاسنلا لوخد يفف ًاضيأو

 .هليلعتو هحرش هلبق بابلا يف مدقت :(دجاسملا اهيلع نيذختملاو» :هلوق

 وبأ لاق ."'روبقلا ىلع جرسلا ذاختا ميرحت ىلع ليلد اذه :«جرسلاو» :هلوق

 ًاعييضت هيف نأل ؛هلعف نم نعلي مل اهيلع جرسلا ذاختا حيبأ ول :يسدقملا دمحم

 .””هانصألا ميظعت هبشأ ءروبقلا ميظعت يف ًاطارفإو «ةدئاف ريغ يف لاملل

 داريإ هجوو رئابكلا نم اهيلع جرسلا داقيإو دجاسم اهذاختا :ميقلا نبا لاقو

 اهيلع نيذختملا نعل هنأ وه ءهلبق يذلا نود بابلا اذه يف ثيدحلا اذه فنصملا

 عنملا سيل هنأ ىلع كلذ لدف «ةنعللا يف نانيرق امهف ءامهنيب نرقو «جرسلاو دجاسملا

 هنيب نرق كلذلو «كرشلا ةساجن لجأل لب ءةساجنلا لجأل اهيلع دجاسملا ذاختا نم

 .ءانبلا كلذكف «ةساجنلا لجأل جارسإلا نع يهنلا سيلو ءاهيلع جارسإلا نيبو

 لو ءطقف يذمرتلاو ءهجام نباو «دواد ابأ انه ينعي :«نئسلا لهأ هاور» :هلوق

 .ىئاسنلا هوري

 فر @ @

 .نهجرخي صصخمب الإ نهوخد لصألا )١(
 .كرشلا يف ببس هنأو (۲)

 .روبقلا ميظعت نم هيف ل(

 (يفاكلا»و «ىنغملا» بحاص وهو ةمادق نب هللادبع همساو نيدلا قفوم هبقلو دمحم وبأ هتينك ()

 ١ .(ةدمعلا»و (عنقملا»و

 نم كلذو اهدنع ماقملا يف ةحارتسالا يف ببسو اليل ءيجملا نم راثكإلا يف ببس جارسإلا نأل (4)

 .كرشلا ىلإ لئاسولاو عدبلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 (!”ديحوتلا بانج ايب ىفطصملا ةيامح يف ءاجام

 كرشلا ىلإ لصوي قيرط لك هدسو

 ةيآلا 4”"2 رشا نم وشر مک اج دل :َلاَعَت هللا لوقو» “& 32 2 ع رو 2 or r د و 2 صا

 ١١۸(. :ةبوتلا)

 .خل
 بانجل ةي هتيامح نم ًائيش ةمدقتملا باوبألا يف نأ ملعاو «بناجلا وه :بانجلا

 رذحو لك غلاب دقلو ءةصاخلا هتيامح نايب انه فنصملا دارأ نكلو ءديحوتلا

 يهف ءاهب هللا هثعب يتلا ةحمسلا ةيفينحلا ةيامح يف ٌمعو صحو داعأو ًادبأو «رذنأو

 يف عئارشلا ٌّدشأ يه ءاملعلا ضعب لاق امك «لمعلا يف ةحمس ءديحوتلا يف ةيفينح

 . لمعلا يف عئارشلا حمسأو ؛كرشلا نع داعبإلاو ديحوتلا

 .ةيآلا #1 كرا نم اوسر ْمُكح 2 ُدَقَل## :یلاعت هلوقو» :لاق

 يف برعلل ىلاعت هللا نم باطخ اذه :# فور ْمُكحَدآَب ْدَّقَل» :هلوق

 ابو ءمهعاسلب مهءاج ذإ «مهيلع همعن هديدعت ةهج ىلع اذهو ءروهمجلا لوق
 .نيدبآلا دبأ هب اوفرشو «ةحاصفلاو ضارغألا نم هنومهفي

 يأ .مكسفنأ نم مكيلإ هللا هلسرأ ميظع لوسر يأ :# وسر # :هلوق

 ميهاربإ نع ىلاعت لاق اك «بیرق بأ نم متنأو هنأل ؛ةدحاو سفن ىلإ هعم نوعجرت

 .رغصألاو ريكألا كرشلا نم )١(

 .ةروهشملا يه ىلوألاو «ةروهشم ريغ اهنكل -ةسافنلا نم ءافلا حتفب- 54 هنأ نم ئرق (؟)

 .ديحوتلا ىلإ كرشلا نع لئاملا وه فينحلاو (*)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ©

 ا

 ْمُهْمَلَمُيَو كا٤ موك أولت مهالو مهبف تعبأ ار :لاق هنأ -مالسلا هيلع-
 برقأ كلذو ٠۲۹(« :ةرقبلا) 4 ميكفل يزعل تنأ كن ميكرو همكلو ّبّتكلاأ

 بسنل ًاحدم يضتقي اذهو «ةجاجللاو '''ٌكحملا نم دعبأو «ةجحلا مهف ىلإ عرسأو

 4 مك رش نّيإف :هلوق يف دمحم نب رفعج لاق .برعلا ميمص نم هنأو فب يبنلا
 .ةيلهاجل ا ةدالو نم ءيش هبصي مل :لاق

 مكتنع يأ : تع ام ًادج هيلع ديدش يأ :46 ْرَخِنَع ام ِهِيَلَع ريع :هلوق

 ماع ظفل انه يهو ءجرخملل يدتمب الو «ردصلا هب قيضي يذلا ىذألا قاحل وهو

 (ام) و قحلا ببسب ناحتماو رسأو لتقو لالضو رفك نم مكيلع قش ام يأ

 ب ًالعاف (متنع ام) نوكي نأ زوجيو «مدقم ربخ (زيزع) و «أدتبم يهو ةيردصم

 .بوصأ اذهو «لوسرلل ةفص (زيزع) و (زيزع)

 مكعفن ىلع يأ «مكيلع صرحلا غيلب يأ :# مُكصِبَِع شرح :هلوق
 .هيف داهتجالا ىلع ءيشلا بلط ةدش :صرحلاو «مكادهو مكناعإو

 هللا لوسر انكرت :لاق -هنع هللا يضر- رذ يبأ نع ديج دانسإب يناربطلا ىورو

 امو» :لاقو :لاق .ًايلع هنم انل ركذي وهو الإ ءاوملا يف هيحانج بّلقي رئاط امو ةي

 .(مكل هتنيب دقو الإ رانلا نم دعابيو ةنحلا نم برقي ءيش يقب

 يلثم» كك هللا لوسر لاق :لاق ةريره بأ نع (هحيحص» يف ملسم ىورو

 يف يتلا باودلا هذهو شارفلا لعج اهوح ام تءاضأ دق ًاران دقوتسا لجر لثمك

 .مكلثمو يلثم كلذكف لاق اهيف نمحقتيف هنبلغيو نهزجحي لعجو ءاهيف نعقي رانلا

 .اهيف نومُحقتو يننوبلغتف رانلا نع مله رانلا نع مله رانلا نع مكزجحب ذخآ انآ

 .ةلداجملاو ةكاحملا )١(

 .تنعيو قشي ام مظعأ كرشلا (؟)



 )سس ديمحلا زيرعلاريسيت

 .راجلا ميدقت هديفي (ک «مهريغب ال :يأ .4 ممل :هلوق

 ةمحرلا قرأ ةفأرلا :ةديبع وبأ لاق .ةقفشلا غيلب :يأ .4 ومر

 لمأتف «هقلخ ميظعو «هبصنم فيرشب قئاللا وه اك «ةمحرلا غيلب :يأ . محي

 حصني نأ يضتقت يتلا ةمجلا هنساحمو ةميركلا هفاصوأ نم اهيف امو ةيآلا هذه

 بانج يمحيو كرشلا ىلإ ةلصوملا قرطلا دسيو «نيبملا غالبلا غلبيو «هتمأل

 مظعأو «كرشلا يف ةمألا عقت الثل كلذ يف ةغلابملا دشأ غلابيو «ةياحلا ةياغ ديحوتلا

 ىلإ هثيدحو نامزلا ميدق يف سانلا رج يذلا وه اهيف ولغلا نإف «روبقلاب ةنتفلا كلذ

 وه يذلا هربق يف ىتح ديحوتلا بانج ىمحو «كلذ ةي يبنلا لعف مرج ال ءكرشلا
 .دبعُي ًانثو هلعج ال نأ هللا اعدو ًاديع هلعج نع ىه ىتح «روبقلا فرشأ

 :لئاسم ةيآلا يفو

 لاق اك ءانيف ةي لوسرلا لاسرإ يهو «ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع هيبنتلا :اهنم

 دينيا ميلَع أولت يشأ نم وشر ميف تعب ل َننِمْؤُمْلا لع هللا نم قل :ىلاعت

 ٍلكَّص ىن لبق نو أنك نإو َةَمْكحِحْلاَو بككلا مهمو مِ
 .(114 :نارمع لآ) 4( نم

 .ةميظع ىرخأ ةمعن انم هنوك :اهنمو

 .ةددعتم معن تافصلا هذه هنوك :اهنمو

 .ًابسنو ًاتيب برعلا فرشأ وهف كلك هبسن حدم :اهنمو
 .نينمؤملاب هتفأر :اهنمو

 .نيقفانملاو رافكلا ىلع هتظلغ :اهنمو
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت ©0

 عر هب < س ل و ل ل رر رزرو 5 م
 اولعجم ال» :ة هللا لوسَر لاق :لاق -ُهنَع هللا یر ةَریَره ىبأ نع

oا 2 00 2 ص رس ۶ 0 م و 0س وو 52 و  Shoينغلبت مكتالص نإف لع اولَصَو ءاديع ىرتق اولعجت الو ءاروبق مكتوب  

 ع مي ا 2 أ ےل س رڪ ھر ىو 2 مه
 .[تاقث هتاَور «نسح انساب دواد وبأ هاَوَر] .(متنک ثيح

 ال :يأ -هحيرض هللا رّون- مالسإلا خيش لاق .«ًاروبق مكتويب اولعجت ال» :هلوق

 يرحتب رمأف «روبقلا ةلزنمب نوكتف ةءارقلاو ءاعدلاو اهيف ةالصلا نم اهولّطعُت

 نم نوكرشملا هلعفي ام سكع «روبقلا دنع اهيّرحت نع ىهنو «تويبلا يف ةدابعلا

 .مهم هبشت نمو «ىراصنلا

 الو مكتويب يف مكتالص نم اولعجا» :ًاعوفرم رمع نبا نع «نيحيحصلا ينو
 .«ًاروبق اهوذختت

 نإف «رباقم مكتويب اولعجت ال١ :ًاعوفرم رمع نبا نع «ملسم حيحص) يفو
 يف ةالصلا نأ هيفو ««هيف أرقت ةرقبلا ةروس عمسي يذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا

 .دجسملا يف هنم لضفأ تيبلا يف عوطتلا نأو ءزوجت ال ةربقملا

 داعبإ اذه لكو «رباقملا يف ةءارقلا ةهارك انركذ يذلا ةريره يبأ ثيدح يفو

 .كرشلا نع هتمآل

 نم دوعي امل مسا ديعلا :مالسإلا خيش لاق .«ًاديع يربق اولعجت الو» :هلوق

 رهشلا وأ عوبسألا دوعب وأ ةنسلا دوعب امإ ًادئاع ءداتعم هجو ىلع ماعلا عامتجالا

 .كلذ مدقتو «كلذ وحنو

 نامز نم هدصقو هئيج داتعي ام ديعلا :-ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 يذلا ناكملا وهف ناكملل اسا ناك نإف «دايتعالاو ةدواعملا نم ذوخأم ناكمو

 ةفلدزمو ىنِمو مارحلا دجسملا نأ اك ءاهريغل وأ ةدابعلل هبايتناو عاتجالا هيف دصقي

 ءًاديع اهيف ديعلا مايأ لعج اك «ةباثمو ءافنحلل ًاديع هللا اهلعج رعاشملاو ةفرعو



 ديمحلا زيزعلاريسبت

 ضّوعو اهلطبأ مالسإلاب هللا ءاج الف «ةيناكمو ةينامز دايعأ نيكرشملل ناكو

 نيكرشملا دايعأ نع مهضّوع اك ءىَنِم مايأو رحنلا ديعو رطفلا ديع اهنم ءافنحلا

 .رعاشملاو ةفرعو ةفلدزمو ىنِمو ةبعكلاب ةيناكملا

 «هبایتناو هدصق دايتعاو هدنع فوكعلاو هربق ةمزالمب رمأ اذه :هريغ لاقو

 هولعجت ال :لاق هنأكف «نيترم وأ ةرم ماعلا يف نوكي انإ يذلا ديعلاك لعجت نأ ىب:و

 .تقو لكو ةعاس لك هودصقاو «لوحلا ىلإ لوحلا نم نوكي يذلا ديعلاك

 لوسرلا هدصق امل ةضقانمو ةداحمو ةمغارم اذهو :-هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 «ضقانتلا دعب سيلدتلاو سيبلتلا ىلإ لَك لوسرلا ةبسنو «قئاقحلل بلقو هيي
 رمأ دايتعاب سانلا رمأ نم نأ بير الو .نوكفؤي ىَّنَأ لطابلا لهأ هللا لتاقف

 برقأ نايبلا دضو سيبلتلا ىلإ وهف ءًاديع اولعجت ال :هلوقب هبايتنا ةرثكو هتمزالمو
 هنيدل ماقأ هللا نأ الولو «لسرلا نايدأ ْتريَغ اذكهو «نايبلاو ةلالدلا ىلإ هنم

 دارأ ولو .هلبق نايدألا ىلع ىرج ام هيلع ىرجل «هنع نيباذلا ناوعألاو راصنألا

 نعليو «دجاسم ءايبنألا روبق ذاختا نع هني مل «لالصلا ءالؤه هلاق ام كي هللا لوسر

 اهتمزالمب رمأي فيكف ءاهيف هللا دبعي دجاسم اهذختا نم نعل اذإ هنإف «كلذ لعاف

 نم ءيجي يذلا ديعلاك لعجت الو ءاهءايتناو اهدصق داتعي نأو ءاهدنع فوكعلاو

 ملعأ لوقي فيكو ءدبعُي ًانثو هربق لعج ال نأ هبر لأسي فيكو «لوحلا ىلإ لوحلا
 :لوقي فيكو ءًادجسم ذختي نأ يشخ نكلو «هربق زربأل كلذ الولو :كلذب قلخلا

 لهأو هباحصأ مهفي مل فيكو !؟«متنك |ثيح يلع اولصو ًاديع يربق اولعجت ال»

 !؟فيرحتلاو كرشلا نيب اوعمج نيذلا لالّصلا ءالؤه همهف ام كلذ نم هتيب

 كلذ ىبن -امهنع هللا يضر- نيسحلا نب يلع هتيب لهأ نم نيعباتلا لضفأ اذهو

 هعمسو هاور يذلا وهو ثيدحلاب لدتساو ءال هربق دنع ءاعدلا ىرحتي نأ لجرلا

 ءالؤه نم هانعمب ملعأ وهو -اههنع هللا يضر- يلع هدج نع «نيسحلا هيبأ نم



CDديمحلا زيزعلا ريسيت مدمس  

 لجرلا دصقي نأ هرك «هتيب لهأ خيش نيسحلا نب نسحلا همع نبا كلذكو ءلالصلا
 .ىهتنا .اديع هذاختا نم كلذ نأ ىأرو «دجسملا ديري نكي مل اذإ ربقلا

 حصفأ هنأ عم «مالكلا اذهب هنع ريعو ىنعملا اذه يي يبنلا ديري فيكو :تلق

 ًاديع هولعجا وأ ءيربق ةرايز اورثكأ :لوقي نأ هنكمي ناكو ,مهحصنأو قلخلا

 .لوقلا اذه نالطب رهظف !؟هدنع ةدابعلاو هيلإ ءيجملا نوداتعت

 ءصوصخم هجو ىلع هربق ةرايز نع هين ثيدحلا ىنعمف كلذ نبت اذإ

 كلذو «صوصخ نامز يف صوصخ هجو ىلع نوكي يذلا ديعلاك دوهعم عامتجاو
 هجو ىلع ربق لضفأ ةئ هللا لوسر ربق نأل اهريغو روبقلا عيمج يف عنملا ىلع لدي

 .ناك نم ًانئاك يهنلاب ىلوأ هريغ ربقف ًاديع هذاختا نع ىه دقو «ضرألا

 .ةرايزلا نم راثكإلا نع يهنلا هيفو :فنصملا لاق

 :مالسإلا خيش لاق :«متنك ثيح ينغلبت مكتالص نإف لع اولصو» :هلوق

 يربق نم مكبرق عم لصحي مالسلاو ةالصلا نم مكنم ينلاني ام نأ ىلإ كلذب ريشي
 .ىهتنا .ًاديع هذاختا ىلإ مكب ةجاح الف ءمكدعبو

 هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم ام» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور دقو

 نم اورثكأ» :ًاعوفرم سوأ نب سوأ نعو ؛«مالسلا هيلع درأ ىتح يحور ّلع

 لوسر اي اولاق «يلع ةضورعم مكتالص نإف ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي َنلع ةالصلا

 نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» :لاق ''”؟تمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيك هللا

 اهريغو ثيداحألا هذهف ؛هجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأ هاور «ءايبنألا موحل لكأت

 مّلس نمل ةيزم الف «نكن مل وأ هربق دنع انك ءاوس هغلبت هيلع انتالص نأ ىلع لدت

 الإ سلدنألاب نمو متنأ ام :نسحلا نب نسحلا لاق اك «هربق دنع لص وأ هيلع

 .ولغلا ىلإ يضفي اهنم راثكإلا نأل )١(

 .ءارلا حتفب )١(



 )سسس بيمحلا زيزعلاريسيت

 اهتغّلب ابئاغ لع لص نمو «هتعمس يربق دنع لع ىلص نم» :ثيدح امأو «ءاوس

 «نمحرلادبع وبأ انثدح :يفنحلا ورمع نب ءالعلا ثيدح نم هريغو يقهيبلا هاورف

 :يقهيبلا لاق .هركذف هيب يبنلا نع ةريره يبأ نع «حلاص يأ نع «شمعألا نع

 .رظن هيفو «ىرأ |يف يدسلا ناورم نب دمحم وه ءاذه نم رلادبع وبأ

 لاقو «ةقثب سيل :نيعم نب ىيحي هيف لاق ريغصلا يدسلا ناورم نب دمحم :تلق

 وبأ لاق كلذكو «ثيدحلا كورتم :يئاسنلا لاقو «ثيدحلا بهاذ :يناجزوجلا

 هانعم نأ ىلع ثيدحلا عضي ناك :دمحم نب حلاص لاقو .يدزألاو يزارلا متاح

 اذإ مهيلع ملسي نم مالسل ىتوملا عاسب هرابخإك ءرخأ ثيداحأ نم مولعم حيحص

 ةيزملا تلصح هربق دنع هيلع ملسملا مالس عمس اذإ :ليق نإف .مهروبق ىلع رم

 :هعامسب

 هيلإ لوصولا نم سانلا عنم دقو امأ ءهربق ىلإ لوصولا لصح ول اذه :ليق

 اذإ هدجسم يف وأ هربق دنع هيلع مّلس ءاوسف «ةيزم لصحت الف «ناردجلا ةثالثب

 سيلو «ثيداحألا هب تدرو اك .هغلبي لكلاف .برغملاو قرشملا صقأ يف وأ «هلخد

 هيلع ضرعي كلذ نأ اهيف |منإ .هسفنب مّلسملاو يلصملا توص عمسي هنأ اهنم ءيش يف

 ىلص ءاوس «هللا هب رمأ يذلا مالسلاو ةالصلا كلذب دارأ هنأ مولعمو ةي هغلبيو

 هنإف كلذ نم هب هللا رمأ ام نأ ملعف «رخآ ناكم يف وأ هتنيدم يف وأ هدجسم يف هيلع

 رئاس ىلع مالسلاك كلذو «هيلع دري هنإف هربق دنع هيلع مّلس نم امأو .هغلبي
 ديو هربق ىلإ لصوي ال نكلو .هصئاصخ نم وه سيل نينمؤملا
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت و
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 ءاًروبق ويب الو ءاديِع يرق اولن ال» :َلاَق اي هللا ٍلوُسَر نع يّدَج

 .[قَراَمخملا يف هَر .(مّشُك َنيأ يِنْْلبَي مُكَميِلست ن ع اوُلَصَو

 دواد وبأ هاورف لوألا ثيدحلا امأ «نيدانسإلا انسح «ناديج ناثيدحلا ناذه

 ديعس نع «بئذ يبأ نبا ينربخأ :لاق «غئاصلا عفان نب هللادبع ثيدح نم هريغو

 نيل هيف عفان نب هللادبع نكل «ريهاشم تاقث هتاورو .هركذف ةريره يبأ نع «يرقملا
 لاقو .هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو «ةقث وه :نيعم نبا لاق .هب جاجتحالا عنمي ال

 :-هللا همحر- مالسإلا خيش لاق .ركنتو فرعت ظفاحلاب سيل :يزارلا متاح وبأ

 اذهو «ظوفح هنأ ملع دهاوش هثيدحل ناك اذإف ءًانايحأ طلغي نأ فاخي دق اذه لثمو

 .دانسإلا ديج نسح ثيدح وه :يداهلادبع نبا ظفاحلا لاقو .ةددعتم دهاوش هل

 .ةحصلا ةجرد ىلإ اهب يقتري ةريثك دهاوش هلو

 يف ءايضلا ظفاحلاو ءليعاسسإ ىضاقلاو «ىلعي وبأ هاورف «يناثلا ثيدحلا امأو

 ٠ .(ةراتخملا»

 نب رفعج انث «بابحلا نب ديز انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح :ىلعي وبأ لاق

 «نيسح نب يلع نع ؛هيبأ نع «رمع نب يلع انث .نيحانجلا يذ «دلو» نم ميهاربإ
 :مالسإلا خيش لاق .نيسجلا نب يلع نب رمع نب يلع وه :رمع نب يلعو .هركذف

 نم مه نيذلا تيبلا لهأو ةنيدملا لهأ نم اهجرخم فيك ةنسلا هذه فيك رظناف
 «مهريغ نم جوحأ كلذ ىلإ مهنأل ءرادلا برقو بسنلاب برق ةا هللا لوسر
 .طبضأ اوناكف

 ءرمحألا دلاخ وبأ انثدح «ةبيش يبأ نبا هاور ام اهنم «دهاوش نيثيدحللو :تلق



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ال» لَك هللا لوسر لاق :لاق «نينح نب ريبج نع «ليهس نع «نالجع نبا نع

 مكتالص نإف متنك ام ثيح نع اولصو ًاروبق مكتويب الو ًاديع يربق اوذختت

 يبأ نب ليهس ينربخأ ءدمحم نب زيزعلادبع انثدح :روصنم نب ديعس لاقو .«ينغلبت

 يف وهو ينادانف ربقلا دنع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا ىتأ :لاق «ليهس
 دنع كتيأر يلام :لاقف .هديرأ ال :تلقف ءاشعلا ىلإ مله :لاقف «ىشعتي ةمطاف تيب

 نإ :لاق مث مّلسف دجسملا تلخد اذإ :لاقف فل يبنلا ىلع تملس :تلقف ؟ربقلا

 لع اولصو .رباقم مكتويب اوذختت الو ًاديع يربق اوذختت ال» :لاق يي لوسرلا

 ءادجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل «متنك ام ثيح ينغلبت مكتالص نإف

 .ءاوس الإ سلدنألاب نمو متنأ ام

 . هيم يبنلا ىلع ةالصلا لضف» باتك يف ليعاسإ يضاقلا هاورو

 نب نابح انثدح ًاضيأ :ديعس لاقو ءاوس الإ سلدنألاب نمو متنأ ام ركذي لو
 :كَك هللا لوسر لاق :لاق «يرهملا ىلوم ديعس يبأ نع «نالجع نب دمحم انث يلع

 لاق :«ينغلبت مكتالص نف لع اولصو ءًاروبق مكتويب الو ًاديع يربق اوذختت ال»

 توبث ىلع نالدي نيفلتخملا نيهجولا نيذه نم نالسرملا ناذهف :مالسإلا خيش

 هوري مل ول اذه هدنع هتوبث يضتقي كلذو .هلسرأ نم هب جتحا دقو ايس ال ثيدحلا

 .ًادنسم مدقت دقو فيكف «نيذه ريغ ةدنسم هوجو نم

 نيزب فورعملا "بلاط يبأ نب يلع نبا يأ :«نيسحلا نب يلع نع» :هلوق

 لاق .مهملعأو هتيب لهأ نم نيعباتلا لضفأ وهو -هنع هللا يضر- نبدباعلا

 هوبأو «حيحصلا ىلع نيعستو ثالث ةنس تام .هنم لضفأ ًايشرق تيأر ام :يرهزلا

 ةنس ءاروشاع موي دهشتساو هيَ يبنلا نع ظفح «هتناحيرو هيو يبنلا طبس نيسحلا

 .ةنس نوسمخو تس هلو نيتسو ىدحإ

 .-ةحوتفملا ةمجعملا ميجلاب- مجلم نب نمحر لادبع هلتق «ءافلخلا عبار )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت — ا

 ةدحاو ءارلا نوكسو ءافلا مضب وه- :«ةجرف ىلإ ءيجي ًالجر ىأر هنإ» :هلوق

 .امهوحنو ةخوخلاو رادجلا يف ةوكلا يهو - جرفلا

 نع يهنلا ىلع لدي اذه :ثيدحلا رخآ ىلإ «هاهنف هوعديف اهيف لخديف» :هلوق
 كلذ نأل كلذ ضعب مدقت اك اهدنع ةالصلاو ءاعدلا لجأل دهاشملاو روبقلا دصق

 نع لجرلا كلذ ىهنف ثيدحلا نم نيسحلا نب يلع همهف امك ًاديع اهذاختا نم
 دصق نأ ىلع ًاضيأ لديو ؟هريغ ربقب فيكف «هدنع ءاعدلل الب يبنلا ربق ىلإ ءيجملا

 اذهلو .هنع يهنملا ًاديع هذاختا نم دجسملا ديري نكي مل اذإ مالسلا لجأل ربقلا لجرلا

 ًالدتسم ثيدحلا هل ركذو كلذ نع هاهن ربقلا دنع ًاليهس نسحلا نب نسحلا ىأر امل

 .دجسملا لوخد دنع هيلع مالسلاب رمأو هب
 نأل هيف صخر فلسلا ءاملع نم :يأ ءًادحأ تملع ام :مالسإلا خيش لاق

 دجسملا لخد اذإ مالسلل ربقلا دصق نأ ىلع ًاضيأ لديو ءأديع هذاختا نم عون كلذ

 لخد املك ةنيدملا لهأل كلام هركو ءأديع هذاختا نم كلذ نأل .هنع يهنم يلصيل

 :لاق .كلذ نولعفي اونوكي مل فلسلا نأل يب يبنلا ربق يتأي نأ دجسملا ناسنإ

 نوتأي نوعباتلاو ةباحصلا ناك لب .اهوأ حلصأ ام الإ ةمألا هذه رخآ حلصي نلو

 .-مهنع هللا يضر- يلعو ناثعو رمعو ركب يبأ فلخ نولصيف ةي هدجسم ىلإ

 نأ مهملعل ؛مالسلل ربقلا نوتأي اونوكي ملو اوجرخ وأ ءاودعق ةالصلا اوضق اذإ مث

 .لضفأو لمكأ ةالصلا يف هيلع مالسلاو ةالصلا

 ملف ءاعدلاو ةالصلل وأ كانه هيلع مالسلاو ةالصلل هربق دنع مهوخد امأو

 مكتالص نإف لع اولصو ًاديع يربق اوذختت ال» :هلوقب مهان لب مهل هعرشي
 روبق ذختا نم نعلو .مالسلا كلذكو دعب نم هيلإ لصت ةالصلا نأ نّييف .«ينغلبت

 ةشئاع تناك ذإ بابلا نم اهيلإ لخدي مهئامز يف ةرجحلا تناكو «دجاسم ءايبنألا

 ىلإ لوصولا نم نكمتلا كلذ عم مهو .رخآلا طئاحلا ينب نأ ىلإ «كلذ دعبو ءاهيف



 ديمحلا زيرعلاريسيت

 الو ,مهريغل الو مهسفنأل ءاعدل الو ةالصل الو مالسل ال هيلإ نولخدي ال هربق

 وأ ًامالك مهعمسي ىتح مهيف عمطي ناطيشلا ناك الو .ملع وأ ثيدح نع لاؤسل

 مهيلع در دق هنأ وأ «ثيداحألا مه نيو مهاتفأو مهمّلك وه هنأ نونظيف ًامالس
 هربق نع مهلضأف «مهريغ يف ناطيشلا عمط امك جراخ نم عمسي توصب مالسلا

 يف مهثدجيو مهيتفيو مهاهنيو مهرمأي ربقلا بحاص نأ اونظ ىتح «هريغ ربقو

 نادبأ سفن نأ نونظيو ءربقلا نم ًاجراخ هنوريو ربقلا نم جرخي هنأو ءرهاظلا

 اي4 يبنلا مهآر اك اهوأرف «مه تدشجت تيملا حور نأو «مهملكت تجرخ ىتوملا

 دنع هيلع مالسلاو ةالصلا نوداتعي اوناك ام ةباحصلا نأ دوصقملاو .جارعملا ةليل

 مّلسيف جراخ نم يتأي مهضعب ناك امنإو ,فولخلا نم مهدعب نم هلعفي اى «هربق
 .لعفي -هنع هللا يضر- رمع نبا ناک اک ءرفس نم مدق اذإ هيلع

 يبنلا ربق ىتأ رفس نم مدق اذإ رمع نبا ناك :عفان نع «رمع نب هللاديبع لاق

 اي كيلع مالسلا «ركب ابأ اي كيلع مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا لاقف يب

 الإ كلذ لعف ةي يبنلا باحصأ نم ًادحأ ملعن ام :هللاديبع لاق .فرصني مث «هاتبأ

 .ريثك هلعفي امك مّلس اذإ ءاعدلل ربقلا دنع فقي ال هنأ ىلع لدي اذهو «رمع نبا

 «ةضحم ةعدب ناكف «ةباحصلا نم دحأ نع لقني مل كلذ نإ :مالسإلا خيش لاق

 ملسيل نكلو ةي يبنلا ربق دنع فقي نأ ىرأ ال :كلام لاق «طوسبملا» يفو

 عم هتصق يف كلام نع هدانسإب ضايع يضاقلا اهاور يتلا ةياكحلاو .يضميو

 هللا لوسر لبقتسأ مأ ءوعدأو ةلبقلا لبقتسأ هللادبع ابأ اي :كلامل لاق هنأو ءروصنملا

 موي هللا ىلإ مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت لو :لاقف ؟ِِكي

 وأ «ةفيعض ةياورلا هذهف .كيف هللا هعفشي هب عفشتساو هلبقتسا لب «ةمايقلا

 .هلاح لهجي نمو «ديمح نب دمحم «مهتي نم اهدانسإ يف نأل ةعوضوم

 كلذو هربدتسي الئل هراسي نع ةرجحلا لعجيو «ةلبقلا لبقتسي هنأ دمحأ صنو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت بل لاهو

 باحصأ ركذو .مالسلا دعب ءاعدلل فقي هنأ اذه رهاظف «هيلع مالسلاو هتيحت دعب

 اذإ هنأ ىلع ةمئألا قفتا دقف ةلمجلابو .هرهظ هيلوي ةلبقلا ًالبقتسم وعدي هنأ كلام

 ؟ال مآ هيلع مالسلا دنع هلبقتسي له اوعزانتو «ربقلا لبقتسي ال اعد

 نب رمع نع ««ةنيدملا رابخأ» يف وهو ةلابز نبا ىور ام :كلذ يف ةجحلا نمو
 ىلع مَّلسي كلام نب سنأ تيأر :لاق «ناطقاس امهو «نادرو نب ةملس نع «نوراه

 .وعدي مث «ربقلا رادج ىلإ هرهظ دنسي مث ءاي يبنلا

 روبقلا نم هريغ ىلإو هايي هربق ىلإ لاحرلا دش عنم ىلع ليلد ثيدحلا يقو

 ءاهباحصأب كارشإلا بابسأ مظعأ نم لب «ادايعأ اهذاختا نم كلذ نأل «دهاشملاو

 نم ريثكلا كلذ يف نوقفنيو «لاحرلا اهيلإ نودشي نيذلا روبقلا داّبع نم عقو اك

 ناردجلاو بابقلا كلتب ًاكربت روبقلل ةرايزلا درجم الإ دوصقم مهل سيلو هلاومألا

 درجمل رفاس نم ينعأ ءمالسإلا خيش اهيف ىتفأ يتلا ةلأسملا هذه .كرشلا يف اوعقوف

 ةحابإلا يف ءاملعلا فالتخا اهيف لقنو «مهدهاشمو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ةرايز

 كلذل عنام نمو «يسدقملا دمحم يبأو يلازغلا دماح يبأك كلذل حيبم نمف «عنملاو

 صن روهمجلا لوق وهو «ضايع يضاقلاو ينيوجلا دمحم يبأو ليقع نباو ةطب نباك
 ضعب هيلع ماقف .باوصلا وهو ةمئألا نم دحأ هفلاخي نكي ملو كلام هيلع

 الإ اهنم ركني مل وهو ًاقلطم ةرايزلا راكنإ ىلإ هبسنف «هوحنو يكبسلاك هل نيرصاعملا
 ءاعد اهيف نوكي يتلا ةرايزلا وأ هلبق ءاملعلا روهمج هركنأ امك ءلحر دشب ناك ام

 .تاركنملا عاونأ نم كلذ ىلإ مضني ام عم «تاململا يف مهب ةثاغتسالاو تاومألا

 يف هاجرخأ ام اهوحنو روبقلا ىلإ لاحرلا دش نع يهنلا ىلع لدي اممو

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق يي يبنلا نع ديعس يبآ نع «نيحيحصلا»

 دهاش كلذ يف لخدف «ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو «مارحلا دجسملا :دجاسم

 .بابحتسالل ًايفن نوكي نأ امإو ءًايهن نوكي نأ امإف دهاشملاو روبقلا ةرايزل



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .يهنلل نوكي نأ نيعتف ًاحيرص يهنلا ةغيصب «حيحصلا» يف ةياور يف ءاج دقو

 يبأ نب ةرصب نع ؛«ننسلا»و «أطوملا» يف اك «عنملا ةباحصلا هنم مهف اذهلو

 جرخت نأ لبق كتكردأ ول :روطلا نم لبقأ دقو ةريره يبأل لاق هنأ ءيرافغلا ةرصب

 ةثالث ىلإ الإ يطملا لمعت ال» :لوقي 4َ هللا لوسر تعمس .تجرخ امل هيلإ

 دمحأ مامإلا ىورو .«ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو مارحلا دجسملا :دجاسم

 ءرمع نبا ٌتيتأ :لاق .ةعزق نع ديج دانسإب «ةنيدملا رابخأ» يف ةبش نب رمعو

 «مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ لاحرلا دشت |نإ :لاقف .روطلا ديرأ ينإ :تلقف

 .هتأت الف روطلا كنع عدف ءىصقأألا دجسملاو «ةنيدملا دجسمو

 ابأ تعمس :لاق بشوح نب رهش نع ءاضيأ ةبش نب رمعو دمحأ ىورو
 يطملل يغبني ال» :444 هللا لوسر لاق :لاقف .روطلا يف ةالصلا هدنع ركذو .ديعس

 لذه يدجسمو «مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف ىغتبي دجسم ىلإ اهاحر دشت نأ

 نأ عم ءهيلإ لاحرلا دش نع يبن امم روطلا لعج ديعس وبأف .«ىصقألا دجسملاو

 ريغ نأ ملع هنأ ىلع لدف «دجاسملا ىلإ اهدش نع يهنلا هيف انإ هركذ يذلا ظفللا

 ىلاعت هللا نأو ةعقبلا ةليضفل هيلإ رفاسي نم رفاسي (نإ روطلاو «يهنلاب ىلوأ دجاسملا

 ىفخي ال رهاظ اذهو .كانه ىسوم هللا مّلكو «ةكرابملا ةعقبلاو سدقملا يداولا اس

 ةعبرألا ةمئألاو روهمجلا مهو «ههيبنتو باطخلا ىوحفب لوقي نمم دحأ ىلع

 وأ مهروبق ءايبنألا نم يبن رثأ ىلإ رفاسي نأ رذن نم ىلع اوبجوي مل اذهلو مهعابتأو

 اذه نكي مل ديعب دلب نم ءابق دجسم ىلإ رفاس ول لب «كلذب ءافولا مهروبق ريغ
 ًايشامو ًابكار تبس لك هيتأي ناك هلي يبنلا نأ عم «ةعبرألا ةمئألا قافتاب ًاعورشم

 .بجي ال هنأ ىلع روهمجلاو «فالخ هنايتإ رذنب ءافولا بوجو يف ناك نإو

 هدوصقم ناك نإ ةيوبنلا ةنيدملا ىلإ رفسلا رذن نم نأب هريغو كلام حرص دقو

 ريغ نم ربقلا ةرايز درجم هدوصقم ناك نإو «هرذنب فو يب يبنلا دجسم يف ةالصلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مل ربو

 ىلإ الإ يطملا لمعت ال» :لاق يب يبنلا نأل :لاق .هرذنب في مل دجسملا يف ةالص

 .«ةنودملا» يف هانعمو ءاطوسبملا» يف قاحسإ نب ليعاسإ هركذ «دجاسم ةثالث

 .كلام باحصأ بتك نم امهريغو «بالجلا»و

 روهمجل اف «ةثالثلا دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا دش يف ءاملعلا عزانت دقف :ةلمجلابو

 روبقلا ىلإ لاحرلا دش بابحتساف «زاوجلا ىلع نيرخأتملا نم ةفئاطو «عنملا ىلع

 عامجإلل فلاخم عدتبم لوق «هريغو يكبسلا هنظ امك هللا ىلإ هب برقتلاو دهاشملاو

 يف ينراز امنأكف يتافو دعب ينراز نم» :ثيدحك اهب جتحا يتلا ثيداحألاو «هلبق

 هباحصأ نم دحأ نع الو هِي هللا لوسر نع ءيش اهنم حصي ال ءاهوحنو ««يتايح

 خيش اهللع نّيِب دق امك ةعوضوم اهلك وأ .عوضومو فيعض نيب ام يه لب «ةتبلا

 .ةرايزلا قلطم الإ هيف سيل ذإ ءعازنلا لحم ىلع لدي ال اهنم ريثكو .هريغو مالسإلا

 ةرايزلا ىلع لومحم هنأل «ءاملعلا نم هريغ الو مالسإلا خيش هركني ال كلذف

 دش الو كرش اهيف نوكي ال يتلا يهو هي يبنلا دارم قفو ىلع ةيراجلا ةيعرشلا

 زاجأ يكبسلاو «هريغ ربق ىلإ لاحرلا دش ىلع لدت ال اهتوبث ريدقتبو «ربق ىلإ لحر

 .ملعأ هللاو ,عامجإلا قرخو ثيداحألا فلاخف روبقلا رئاس يف كلذ

 ةالصلا يف هتمأ لامعأ هيلع ضرعت خزربلا يف هيب هنأ هيفو :فنصملا لاق

 .هيلع مالسلاو

 دايجلا ثيداحألا هفلؤم هيف عمج باتك «ةراتخملا» :«ةراتخملا يف هاور» :هلوق

 يسدقملا دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ وه هفلؤمو ««نيحيحصلا» ىلع ةدئازلا

 ىنفأ :يبهذلا لاق .ثيدحلا ظافحو مالعألا دحأ «يلبنحلا نيدلا ءايض ظفاحلا

 عفتنا .ناقتإلاو ةقثلاو ةماتلا ةليضفلاو عرولاو نيتملا نيدلا عم نأشلا اذه يف هرمع

 :مالسإلا خيش لاقو .هنع ىضريو همحري هللاف هبتكب نوثدحملاو هفيناصتب سانلا
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 نومو بت ڪڙا َنَماَبيِصَن اروا بدلا لا رت ملأ ۾ :ىلاعت ُهَلوَقَو
 ريع 2 محا ص

 .(۱ :ءاسنلا) © توعطلاو ِتَّبجلاي

 اساس نم هر رجم وکر رل رس 22 ےب 27 ےس ا .

 دلع ضو هلأ هتعل نم هلأ دنع بوم كلاذ نع رشي یت لَه لف :ىلاعت هلوقو
 ع

 مو ی ا ےس ر رص ےس ےس رص قرص ےس رسا ر 0 سا

 06 :ةدئاملا) © توغنطلا دبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو

 ع
 كرشلا نولعفي يذلا ءروبقلا داّبع ىلع درلا ةمجرتلا هذهب فنصملا دارأ

 دمحم هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهو ةيدمحملا ةمآلا هذه يف عقي ال هنإ :نولوقيو

 ةرهطم ةمومح رم ةمأ اهنأل ؛ةموصعم ةمألا هذه نإ :لاق ام ىلع درلا -هللا هحر- فنصملا دصق )١(

 تاليوأتلا عاونأب اهوأتي لب ًاكرش ناثوألا ةدابعو روبقلاب ةئاغتسالا ىري الو كرشلا عوقو نم
 هنع بيجأ ثيدحلا اذهو «برعلا ةريزج يف دبعي نأ سئي ناطيشلا نإ» :ثيدحب لدتسي دقو

 يف اك «نولصملا هدبعي نآو» برعلا ةريزج يف ةباحصلا هدبعي نأ سئي دارملا نأ:اهنم ةبوجأب
 نم سئي هنأ :ثلاثلا ءكرشلا ةمألا قبطت نأ سئي هنأ :يناثلا :ةباحصلا نيلصملاب دارملاو «ةياور

 نظف لوسرلا داهجو هيف سانلا لوخدو هراشتناو هولعو مالسإلا روهظ ىأر امل كرشلا عوقو

 سيب دقف هئاجر يف الو هسأي يف موصعمب سيل وهف هنظ فالخ عقو نكلو كرشلا عقي ال هنأ

 هنظيو هفاخي ام فالخ عقيف ُهَسَأي هللا نإ يبنلا لقي ملو عقي الف ًائيش وجري دقو عقيف ءيش نم

 هذه يف كرشلا عوقو ىلع لديو «زاب نب زيزعلادبع انخيش هحجرو «هوجری ام فالخ عقي اك
 موقت ال» :ثيدحو ء«ىزعلاو تاللا دبعت ىتح مايألاو يلايللا بهذت ال» كي هلوق ةمألا

 ال» :ثيدح فنصملا ركذيس اكو ؛«ةصلخلا يذ دنع سود ءاسن تايلأ برطضت ىتح ةعاسلا

 .«ناثوألا يتمآ نم مائف دبعت ىتحو نيكرشملاب يتمآ نم يح قحلي ىتح ةعاسلا موقت



 حا ل لل ديمحلا زيزعلاريسيت

 عونت ىلع لدي ام ب هلوسر مالكو هللا مالك نم بابلا اذه يف نيف هللا لوسر

 ال اهنم ةفئاط تناك نإو ناثوألا ةدابع ىلإ اهنم ريثك عوجرو ةمألا هذه يف كرشلا

 .ىلاعتو كرابت هللا رمأ يتأي ىتح مهذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع لازت

 وُنِمْؤُي يت ڪڙا ماجي اوا يرل َلِإ رت ملا ۾ :ىلاعت هلوقو» :لاق

 . 4 تولو ِتَبِجَل

 ًايصن اوطعأ يأ :4اًبيص أوثوُأ تلا ل رَت ملأ © لک هببنل ىلاعت لوقي
 نبا نع دمحأ مامإلا ىور .توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نم ًاظح :يأ

 روبنصلا اذه ىلإ ىرت الأ :شيرق تلاق ةكم فرشألا نب بعك مدق امل :لاق سابع

 لهأو ةنادسلا لهأو «جيجحلا لهأ نحنو انم ريخ هنأ معزي «هموق نم ربتنملا

 4 ربح أوه َكلَكِاَم تالف :مهيف تلزنف لاق ءريخ متنا :لاق ةياقسلا

 ٍتْبِجْلاب نومو بك ڪٽ ا نيابي اونو يآ للرد لأ ۾ رتو ٣( :رثوكلا)

 لآ کیک کیی اوما ییا تر یک لو ایرتک یارو ویو تولا
 نع متاح يبأ نبا یورو o-1)» س ارین ن 57 هو ا پت

 :مه اولاقف ةكم لهأ ىلإ فرشألا نب بعكو "”بطخأ نب ييح ءاج :لاق ةمركع

 دمحم امو متنأ ام :لاقف دمحم نعو انع انوربخأف ملعلا لهأو «باتكلا لهأ متنأ

 «ةانعلا كفنو «نبللا ىلع ءاملا يقسنو «ءاموكلا رحننو «ماحرألا لصن نحن :اولاق

 رافغ نم جيجحلا قارس هعبتاو انماحرأ عطق روبنص دمحمو «جيجحلا يقسنو

 یا َكِإَرَت مآ هللا لزنأف ًاليبس ىدهأو ريخ متنأ :اولاقف وه مأ ريخ نحنف

 کلونه اورفک يدل تولوُفيَو توعطلاو تبجي ونمو بك ڪٽ نيا اوو
١ IS 
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت ميس سسك

 ةيلاعلا وبأو سابع نبا لاق كلذكو «ناطيشلا :توغاطلاو ءرحسلا :تبحللا :-هنع

 ناطيشلا :تبجلا :كلام يبأو ةمركعو سابع نبا نعو «مهريغو نسح او دهاجمو

 تبجلا هنعو كرشلا تبحلا :ًاضيأ سابع نبا نعو «ةيشبحلاب سابع نبا داز

 نعو «نهاكلا تبحلا :يبعشلا نعو «بطحأ نب ييح تبحلا هنعو انصألا

 .فرشألا نبا بعك :تبحلا دهاحجب

 ىلع عقت ةملك تبجلا :يرهوجلا لاق !ى هلك كلذ معي هنأ رهاظلا :تلق

 نم قرطلاو ةفايعلاو ةريطلا» :ثيدحلا يفو ءكلذ وحنو رحاسلاو نهاكلاو منصلا

 دحاو فورح يف ءابلاو ميجلا عامتجال ةيبرعلا ضحم نم سيل اذهو :لاق "تبجلا

 يف توغاطلاو تبجلاب ناميإلا ةفرعم هيفو :فئصملا لاق '''يقلوذ فرح ريغ نم
 ؟/'”اهنالطب ةفرعمو اهضغب عم اهباحصأ ةقفاوم وه وأ بلق داقتعا وه له عضوملا
 .باتكلا لوأ يف هيلع مالكلا مدقتف توغاطلا امأو

 توو أ هحل نم ها دنع وم كلذ نم رس مكي لَه لقا :یلاعت هلوقو» :لاق
 ٠ دالا 2 سوح دبعو راو هدفا متم َلَعَجَو هلع

 ًابعلو ًاوزه مكنيد اوذختا نيذلا ءالؤهل دمحم اي لق :كَو دمحم هيبنل ىلاعت لوقي
 ام نود ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت وه يذلا مكنيد يف نينعاطلا «باتكلا لهأ نم

 دنع ءازج ٌرشب مكربخأ له يأ 4 هلأ دنع ةو كد ني ركب مُكَدَنأ لَه لف هاوس 03 3 £ I o o )٤( طيس “2 عم د 5210-7 6
 ةرسفملا ةمومذملا تافصلا هذهب نوفصتملا اأ متنأ مه انب هنونظت امم ةمايقلا موي هللا

 ىضري ال ًابضغ يأ هيلع بضغو هتمحر نم هدرطو هدعبأ يأ هللا هنعل نم :هلوقب

 مهلعجف هرمأ اوصع نيذلا مهنم خسم يأ «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو «هدعب

 ءنوئلاو ةدحوملا ءابلاو ءارلاو ميملا- لفنب رم» ؛كلوق يف ةعومجم قلذلا فورح «يقلذ اهلعل )١(

 .«-ماللاو ءافلاو

 .يناثلا دارملا )



 ااا االاس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ريس رم جحر رس
 .٠

 مه اَنَلُقَف ٍتْبَسلَ يف مُكَنم اودا نبذل مَع دقو # :ىلاعت لاق امك ريزانخو ةدرق

 «تبسلا ميظعت مهيلع ذخأ ىلاعت هللا نأ كلذو (:0 :ةرقبلا) © َنيِحِيَح هدر أو

 تبسلا موي الإ مهيتأت ال ناتيحلا تناكو «هيف دايطصالا كرتو «هرمأب مايقلاو

 موي لبق كربلاو لئابحلاو صوصشلا نم اهل هوعضو اب هيف اهدايطصا ىلع اوليحتف

 صلخت ملف لئابحلا كلتب تبشن اهتداع ىلع تبسلا موي ناتيحلا تءاج الف تبسلا

 كلذ اولعف الف «تبسلا ءاضقنا دعب اهوذخأ ليللا ناك الف ؛كلذ اهموي اهنم

 رهاظلا لكشلا يف يسانألاب ءيش هبشأ يهو «ةدرقلا ةروص ىلإ ىلاعت هللا مهخسم

 يف قحلل ةهباشم تناك مهتليحو ءالؤه لاعأ كلذكف «ةقيقح ناسنإب تسيلو

 نع ينوعلا لاق .مهلمع سنج نم مهؤازج ناكف «نطابلا يف هل ةفلاخمو رهاظلا

 هللا لعجف 0 :ةرقبلا» ا َنيِكِاَح هدر أوه ْمُهَل اتم :هلوق يف سابع نبا

 اوراص ةخيشملاو ةدرق اوراص موقلا بابش نأ معزف ريزانخلاو ةدرقلا مهنم

 ظ .ريزانخ

 نع هيَ هللا لوسر لئس :لاق دوعسم نبا نع «هحيحص» يف ملسم یورو

 خسمي مل :لاق وأ ًاموق كلهي مل هللا نإ :لاقف ؟هللا خسم ام يهأ ريزانخلاو ةدرقلا

 يفو . كلذ لبق تناك ريزانخلاو ةدرقلا نإو «ةبقاع الو ًالسن مهل هللا لعجيف ًاموق

 ميرحتو مارحلا ليلحت ىلإ اهب لصوتي يتلا ليحلا ميرحت ىلع عطاق ليلد ةصقلا هذه
 ."”كلذ وحنو لالحلا

 ىلع فوطعم هنأ باوصلا :مالسإلا خيش لاق : تعطل دبعوإ# :هلوقو
 م

 لعف وهف ٠٠١( :ةدئالا) © ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لجو هيلع بضَعو هلأ ُهَنَعَل نم :هلوق

 .مايأ ةثالث نم رثكأ نوشيعي ال مهخأ دروف نوخوسمملا امأ «ناتمأ ريزانخلاو ةدرقلا )١(

 .سأب الف كيخأ دنع ام ءارشك ةيعرشلا ليحل ا امأ ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ےہ

 ؛هيلع بضغ نمو هللا هنعل نم يأ ؛ةيضاملا لاعفألا نم هلبق ام ىلع فوطعم ضام

 ةمدقملا لاعفألا نكل توغاطلا دبع نمو «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعج نمو

 توغاطلا دبع نم مسا لعافلا انهو ءًارمضمو ًارهظم هللا مسا وه اهيف لعافلا

 ةفص اهلك لاعفألا هذه لعج هنأل ْنَم ظفل هناحبس دعي ملو «دبع» يف ريمضلا وهو

 .دوهيلا مهو دحاو فنصل
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 .145) اینک یکم كدت مور اک تزل ل :هلوقو» :لاق
 ةلاقملا هذه اولاق مهنأ فهكلا ا لا

 :نيلوق كلذ يف نيلئاقلا يف ريرج نبا ىكح دقو .ًادجسم مهيلع نذختتنل

 نومومذم مهف نيلوقلا ىلعو ءنوكرشملا مهنأ :يناثلاو .نوملسملا مهن :أ :امهدحأ

 "'ههيحلاصو مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :لاق ةي يبنلا نأل

 كارشإلا نم كلذ هيلإ يضفي الو «ملسمو يراخبلا هاور «اولعف ام رذحي دجاسم

 ؛كرشلا ىلإ كلذ مهرج ىراصنلاو دوهيلا هتلعف ام اذهلو «عقاولا وه امك اهباحصأب

 ىلإ كلذ اهرجيف ىراصنلاو دوهيلا هتلعف اك هلعفت ةمألا هذه نأ ىلع كلذ لدف

 ًاعارذو ربشب ًاربش ةمألا هذه هلعفتس ىراصنلاو دوهيلا هتلعف ام نأل ءكرشلا

 الإ وه نإ «ىوها نع قطني ال يذلا قودصملا قداصلا كلذب ربخأ اك «عارذب

 .تايآلا هذ فنصملا داهشتسا هجو رهظي اذببو ءيحوي يحو
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 ؛«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل» ءوهو نعللا ثيدح ريغ «مهيحلاصو» هيف يذلا )١(

 «مهيحلاصو مهئايبنأ روبق اوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإ) ثيدح امأ «نيحيحصلا يف وهو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ©0

 کب َناَك ْنَم نس نع تتل : :َلاَق ب هللا ٌلوُسَر ّْن نأ ٍيِمَس : يا نع :لاق

 اي :اوَلاَق را ؛ٌّبَض رخج اولد ول © تڪ قذقلاب ةذقلا َوْذَح

 .[هاَجّرخَأ] قا ْنَمَق) :َلاَق ؟ىَر اَضَنلاَو ُدوُهَيِلا !هللا ٌلوُسَر

 نع هلقن هلعلو «نيحيحصلا» ل ًاوزعم ظفللا اذهب فنصملا هدروأ ثيدحلا اذه

 :للك هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ملسمل قايسلاو ءامهظفلو هريغ

 بض رحج اولخد ول ىتح عارذب ًاعارذو ربشب ًاربش مكلبق ناك نم ننس نعبتتلا
 نأ لمتحيو ««!نمف» :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا :هللا لوسر اي انلق (مهومتعبتال

 .هظفل ال هلصأ دارأو فنصملا هركذ يذلا ظفللاب امهر يغ دنع ًايورم نوكي

 .نونلا ديدشتو نيعلا مضب وه :«نعبتتل١ :هلوق

 لاق مكلبق نيذلا :يأ «مكلبق ناك نم قيرط يأ «ةلمهملا حتفب :«ننس» :هلوق

 .اهمضب هانأرق :نيتلا نبا لاقو .ىلوأ حتفلا :بلهملا

 مضب- ةذقلاو ءردصملا ىلع وذح بصنب وه «ةذقلاب ةذقلا وذح» :هلوق

 نلعفتل :يأ «ناتيواستم ناتذق هلو ءمهسلا شير يهو ذذقلا ةدحاو -فاقلا

 ةذقلا مهسلا ةذق هبشت (ى مهوذاحتو مهوهبشت ىتح مهقئارط نعبتتلو مهلاعفأ

 تافتلالا نم مهعنمو «مهتعباتم نع يهنلا هانعم ربخ ظفللا اذه نإ مث «ىرخألا

 نم اذهو «عئارشلا تخسن هتعيرشو راونألا رب دق هرون نآل «مالسإلا نيد ريغل

 "ميش يف سرافو ىراصنلاو دوهيلا ننس هتمأ نم ريثك عبتا دقف «هتازجعم

 ةفرخز نم تاداعلاو بورحلاو نايدألا يف مهراعش ةماقإو «مهسبالمو مهبكارمو

 ىلع لدي ثيدحلاو بضلا رحج لوخد نكمي ال هنأ ذإ مهعابتاو مهب هبشتلا يف ةغلابملا هب دصق )١(
 مهب هبشتلا نم ريذحتلا :يناثلاو هب ربخأ ام عوقو :امهدحأ نيرمأ

 .مهقالخأ (۲)



 سسس ديمحلا زیزعااریسیت

 هللا نود نم اهيف نمو اهودبع ىتح «دجاسم اهذاختاو روبقلا ميظعتو «دجاسملا

 ةعمجلا موي لمعلا كرتو «ءايوقألا نود ءافعضلا ىلع تاريزعتلاو دودحلا ةماقإو

 «ضيبلا سيمخب رورسلاو «تبسلا موي ضيرملا ةدايع مدعو ("'عباصألاب ميلستلاو

 هللا نود نم ًابابرأ نابهرلاو رابحألا ذاختاو ءًانيجع سمت ال ضئاحلا نأو

 ةفسلفلاو رحسلا نم لالضلا بتك ىلع لابقإلاو هللا باتك نع ضارعإلاو

 اک هلوسر اهب هفصو وأ هسفن اهب هللا فصو يتلا هللا تافصب بيذكتلاو مالكلاو

 دوهيلا هيف اوعبتا امم كلذ ريغ ىلإ بويعلاو صقئاقنلا نم قيلي ال اب هفصوو

 .ىراصنلاو

 اهدعب ميجلا مضب- رحجلا :«(هومتلخدل بض رحج اولخد ول ىتح» :هلوق
 ةينالع همأ ىتأ نم مهيف ناك ول ىتح» :رخآ ثيدح يفو «فورعم -ةلمهم ءاح

 يف هتأرما عماج مهدحأ نأ ول» رخآ ثيدح ينو ««كلذ عنصي نم يتمأ يف ناكل

 دوهيلا هتلعف ام لعفتس هتمأ نأ ربخأف «ثيداحألا كلذب تحص «هومتلعفل قيرطلا

 فالتخالاو تاداعلاو نايدألا نم سرافو ىراصنلاو

 اع ربخي ناك اك هلعفي نمل مذلاو ربخلا جرخم جرخ اذه :مالسإلا خيش لاق

 نأ كلذ عمجو :هريغ لاقو .ةمرحملا رومألاو طارشألا نم ةعاسلا يدي نيب نوكي

 ًالمع هنوعبتي الو قحلا نوملعي مهف مهملعب لمعلا مدع ةهج نم دشأ دوهيلا رفك
 فانصأ يف نودهتجي مهف «ملع الب مهلمع ةهج نم ىراصنلا رفكو ءآلوق الو
 وذحي نم ةمألا هذه يفف «نوملعي ال ام :نولوقيو هللا نم ةعيرش الب تادابعلا

 انئالع نم دسف نم :نولوقي ةنييع نب نايفسك فلسلا ناك اذهو «نيقيرفلا وذح

 ذفان هللا ءاضقو ىراصنلا نم هبش هيفف انداّبع نم دسف نمو «دوهيلا نم هبش هيفف

 عيمج نع ًارابخإ هل ثيدحلا سيل نكل «هملع يف قبس اهب ةَ هللا لوسر هب ربخأ اهب

 .ا ةراشإلاب )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا

 .ةلالض ىلع عمتجت ال اهنأ هنع رتاوت امل ةمألا

 دوهيلا عفرب وه :«؟نمف :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا هللا لوسر اي اولاق» :هلوق

 :لاق :هلوقو ؟مهتنس عبتن يذلا ىراصنلاو دوهيلا مهأ :يأ «فوذح ًادتبم ربخ

 دوهيلاب انه رّسُف هنإ مث ؟كئلوأ ريغ مه نمف يأ .راكنإ ماهفتسا «نمف»

 لاق اك «ضراعت الو مورلاو سرافب يراخبلا يف ةريره يبأ ةياور يفو «ىراصنلاو

 ناك مورلاو سراف ليق ثيحف «ماقملا فالتخا بسحب باوجلا فالتخال مهضعب

 ىراصنلاو دوهيلا ليق ثيحو «ةيعرلا ةسايسو «سانلا نيب مكحلاب قلعتت ةنيرق مث

 نم مزلي الو .لاق اذك اهعورفو اهوصأ «تانايدلا رومأب قلعتت ةنيرق كانه ناك

 نم اهلبق ممألا هتلعف ام لعفتس ةمألا هذه نأ ربخأ هنأ رهاظلا لب ةنيرق دوجو

 ريسفتلا يفني ال ممألا ضعبب ريسفتلاو ءًاقلطم تاسايسلاو تاداعلاو تانايدلا

 حضاو ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم هجوو .رصحلا ال ليثمتلا دوصقملا ذإ «ءىرخأ ةمأب

 .عقاولا وه امك ةمألا هذه يف دجوي كلذكف «كرشلا اهيف دجو انلبق ممألا نأل
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

1 

 ضر زألا ي“ 'ىَوَر هللا َّنِإ» : لاق ای هلل | َلوُسَو ن ابو نع [ٍمِلسيَو
 ټي يي يور ام اهل ليس يي َنِإَ ءاَبيِراْغَمَو راسم تباَرَف

 ٍةَنَسِب اهل ال نَا يمل ٌيَرُتْلَأَس ٌّنِإَو ءَضيْيَألاَو رمَألا :ِنْيَرْتَكلا ٌتيِطْعَأَو

 إو تشب حيبتسي بهما ىو نِ اودع هيلع طلسم ْنآَو قاع

 ل أ كمال َكُتطْعَأ يو قرب آل هَ َءاَضَق ُتْيَضَق اإ دمحم اي : لقي
 ا

 حيت بهش ىو ْنِم اودع ْمِهْيَلَع طلا الو اع ةت ْمُه

o 2 Koاَضْعَي اًضْعَب كلب ْمُهُضْمَب َنوُكَي ىح اَهِراَطْمَأِب ْنَم ْمِه ع رک َعَمَتْجا وَلَو ْمُهَتَضْيب  

 ..وجبجص) يف يناقربلا رَ اضف (اًضْعَب ب هش يَ

 7 فيلا مهي عكواَذِإَو نل ميلا يم ىلع ُفاَحَأ أ (َنإَو» :َداَدَو

 ورن يأ زم علب لح اتا وتألقت م لإ عر
 را

- 1 

 2 نوال َنوُباَذَك یتا ف نويس 4 هنو َناَنوَألا يتم نِي م ماف دبع بخت ىَتَحَو

۶ 
 ر ل ر ر

 يتم ْنِم ةفِئاَط لار الو (يِدْعَب يب ال نا متاح اأو ي هغر ملک
 ص

 “كرابت هللا رْمَأ أَي ىتح “ھلذح ْنَم ْمُهَّرْضَي ال ٌةَروُضَنَم 59 لع

 .(َلاَعَتَو

 .ةجنط ىلإ ًابرغو رهنلاو ناسارخ ءارو ام ىلإ ًاقرش هتمأ كلم عستاف برغلاو قرشلا ةهج نم اهفارطأ براق )١(

 «نيثالثلا نم رثكأ -ةوبنلل نوعدملا يأ- مهف الإو عابتأو ةوقو ةكوش مهل يذلا نيثالثلاب دارملا ()

 .عجري وأ عابتأ هل نوكي ال وأ هسأرو هلقع يف للخل ةوبنلا يعدي نم مهنم

 ةفئاطلا هذهو ««مهفلاخ نم الو مهذخ نم» :ةياور يفو «!مهفلاخ نم مهرضي ال» :ةياور يف (۳)

 ريخلا نأي ةمألا هذم رخ ىرشب هذهو «ةقرفتم نوكت دقو نيعم ناكم ال سيلو صقنتو ديزت

 .نينمؤملا حاورأ ضبقت يتلا حيرلا يهو هللا رمأ يتأي ىتح اهيف لازي ال
 .ةكرب هيف وأ كرابم لاقي لب «هريغ ىلع قلطت ال ىلاعت هب ةصتخم كرابت (5)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 اهركذ يتلا ةدايزلاب هجام نباو «(هننس» يف دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 .اهضعبب ًارصتخم يذمرتلا هاورو «فنصلملا

 «ماشلا هدعب لزنو همزالو هبحص يَ يبنلا لوم نابوث وه :«نابوث نع» :هلوق

 1 .نيسمخو عبرأ ةنس صمحب تامو

 ديري «هتضبقو هتعمج ءيشلا تيوز :يتشبروتلا :لاق «ضرألا يل ىوز» :هلوق

 هللا نأ هلصاحو .بيرقلا ىلع هعالطا نم هيلع علطا ىتح اهنم ديعبلا بيرقت هب

 يأ :يبطرقلا لاقو .هرظن ةآرم يف فك ةئيهك ةعومجم اهلعجو ضرألا هل ىوط

 رهاظو ءاهنم براغملاو قراشملا ىصقأ نم يتمأ كلمت ام ترصبأ ىتح يل اهعمج

 كردأف ةداتعملا عناوملا هنع عفرو «هرصب كاردإ ىّرق ىلاعت هللا نأ يضتقي ظفللا اذه

 وهو هتايأ نع مهربخي ذخأو «ةكم نم سدقملا تيب كردأ اك هعضوم نم ديعبلا

 هللا اهلّثم نوكي نأ لمتحيو «ضيبألا نئادملا رصق رصبأل ينإ» :لاق اكو هيلإ رظني

 .ىلوأ لوألاو ءهل

 ربخلا اذه :يبطرقلا لاق «اهنم يل ''”ىوز ام اهكلم غلبيس يتمأ نإو» :هلوق

 نأ ىلإ عستا هتمأ كلم نأ كلذو «هتوبن لئالد نم كلذ ناكف «هلاق !ى هربت دجو

 ىصقأ ىلإ برغملا ةرامع ىهتنم وه يذلا ميجلاو نونلاب ءةجنط رحب ىصقأ غلب
 عستي ملو ءدغصلاو دنسلاو دنهلا دالب نم ريثكو رهنلاو ناسارخ ءارو ام «قرشملا

 .لامشلاو بونجلا ةهج نم عاستالا كلذ

 يوز هلوقو هغلبي هتمأ كلم نأ ربخأ الو هيرأ هنأ مالسلا هيلع ركذي مل كلذلو

 هلوق رهظأ لوألاو لوعفملل اينبم نوكي نأو لعافلل اينبم نوكي نأ لمتحي

 كلم وهو ىرسك زنك اب ينعي يبطرقلا لاق ضيبألاو رمحألا نيزنكلا تيطعأو

 هلوق كلذ ىلع لد دقو امهدالبو اممروصقو مورلا كلم وهو رصيق زنكو سرفلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هللا ليبس يف امهزونك نقفنتل هديب يسفن يذلاو |مهكاله نع ربخأ نيح مالسلا هيلع

 زنك نع ضيبألابو بهذلا ناك مهدنع بلاغلا نأل رصيق زنك نع رمحألاب ربعو
 يف كلذك دجوو كلذ رهظ دقو ةضفلاو رهوجلا ناك مهدنع بلاغلا نآل ىرسك

 ناك امو هتيلحو ىرسك جات هيلإ قيس هنإف هنع هللا يضر رمع ةرامأ يف حوتفلا نامز

 هللا لعف كلذكو اهتمظعو اهتعس ىلع هتكلمم هتوح ام عيمجو هلاومأ تويب يف

 كلذ سكعو رصيقو ىرسك زونك ىلع بلاغلا يف لاق اذك هدالب تحتف امل رصيقب

 يبر تلأس ينإو هلوق لدبلا ىلع نابوصنم رمحألاو ضيبألاو يلاخلخلاو يتشبروتلا

 ةياور يهو ءابلاب ةماعب فنصملا لصأ يف تبث اذكه ةماعب ةنسب اهكلهي ال نأ يتمأل

 اهنأكو يبطرقلا لاق اهفذحب ةماع ةنسب هلوصأ ضعب يفو ملسم لصأ يف ةحيحص

 يذلا ماعلا بدجلا ةنسلاب ينعيو ةماع ةنسب لاق هنأكف ةنسل ةفص ةماع نأل ةدئاز

 ىلاعت لاق |ى نينس ىلع عمجيو ةنس طحقلاو بدجلا ىمسيو ماعلا كالحلا هب نوكي

 نم يأ مهسفنأ ىوس نم هلوق يلاوتملا بدجلاب يأ نينسلاب نوعرف لآ انذخأ دقلو

 .رافكلا ينعي مهريغ

 موقلا ةضيبو «هتزوح يش لك ةضيب :يرهوجلا لاق :(مهتضيب حيبتسيف» :هلوق

 ةفاك ىلع ودعلا طلسي ال ىلاعت هللا نأ :ثيدحلا ىنعم نوكيف اذه ىلعو «مهتحاس

 لك مهيلع عمتجا ولو ءضرألاو دالبلا نم هوزاح ام عيمج حيبتسي ىتح نيملسملا

 .مهتعامجو مهمظعم مهتضيب :ليقو ءاهبناوج وهو «ضرألا راطقأ نيب نم

 نيملسملا مظعم ىلع رافكلا طلسي ال ىلاعت هللا نأو ءرهاظلا وه اذهو :تلق

 نوكي ىتح ؛هلوق يف ةروكذملا فاصوألا هذه دضب اوماد ام مهمامإو مهتعامجو

 ىلع رافكلا طلسي دقف فاصوألا هذه تدجو اذإ امأف ءًاضعب كلبي مهضعب

 .عقو اک مهمامإو مهمظعمو مهتعامج

 :مهضعب لاق :«دري ال هنإف ًءاضق تيضق اذإ ينإ دمحم اي :لاق يبر نإو» :هلوق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 لك لب «هدر ىلع دحأ ردقي الو «يشب دري ال ذفان هنإف ًامربم ًاكح تمكح اذإ يأ

 امل دار ال» :ِْكك يبنلا لاق اك ًاهركو ًاعوط رادقألا مهيلع يضمت قلخلا عيمج

 .(تيضق

 رابخإ اذه نإف دري ال لكلاف « '”قلعملاو مربملا كلذ يف ءاوس هنأ رهاظلا :تلق

 باجتساو اذهب بيجأف ًاقلطم كلذ لأس ةي يبنلاو ءءاضقلا سنجل درلا مدع نع

 ءاضقلا دجو كلذ دجو اذإف ءودعلا طيلستل يضتقملا طرشلا دجوي مل ام هءاعد

 .قلعملا

 مهنم كلذ دجوي ىتح :يأ :هرخآ ىلإ «ًاضعب كلب مهضعب نوكي ىتح» :هلوق
 مهمامإو مهتعامج حيبتسيف «رافكلا نم مهودع مهيلع طلسي هنإف دجو نإف

 نم هيف مه اع اوعجر نإ ةمألا هذه ةبقاعلا نوكت ًاضيأ مث «ةمألا لك ال مهمظعمو

 اولتتقا اهنيب اهسأب لعج امل ةمألا هذه نإف عقو كلذكو «طيلستلل ةبجوملا بابسألا

 «مهتعامج تقرفت كلذ اولعف |ملف ًاضعب مهضعب ىبسو ءًاضعب مهضعب كلهأف
 ةئملا يف كلذ عقو اك «مهيلع اولوتساو ءودعلا داهج نع ضعبب مهضعب لغتشاو

 ىلع راتتلا ىلوتساو اولذاختو قرشملا كولم فلتخاف «برغملاو قرشملا يف ةعباسلا

 كولملاو ءالعلاو ةفيلخلا اولتقو مورلا رايدو قارعلا ىلعو «ناسارخ ضرأ بلاغ

 عيمج ىلع جنرفإلا تلوتساو اولذاختو اوفلتخا برغملا كولم كلذكو «"رابكلا

 ريثك ىلع اولوتسا لب «مويلا ىلإ مدي يف يهف اهنم ةبيرقلا رزجلاو سلدنألا دالب
 .هريغو بويأ نب نيدلا حالص مهنم اهذقنتسا ىتح ماشلا نادلب نم

 دمحم ركب وبأ ريبكلا ظفاحلا وه يناقربلا :«هحيحص يف "'يناقربلا هاورو» :هلوق

 وأ «نيراطق وأ نيترايس مداصتب وأ «قرغب وأ قرحب وأ ةرايس بالقناب توملاك ؛ببسب قلعمو (۱)
 .كلذ ريغ وأ ةرئاط

 .راتتلا يديأ يف دادغب طوقس ماع وهو ه1557 ماع كلذ ناكو (۲)

 .يناقريلاو يناقربلا :لاقي اهرسكو -ةدحوملا ءابلا حتقب- رصمب ةدلب ةقرب ىلإ ةبسن (*)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 تامو «ةئمثالثو نيثالثو تس ةنس دلو «يعفاشلا ''”يمزراوخلا بلاغ نب دمحأ نب

 تبثأ انخويش يف رن مل اعرو ًاتبث ناك :بيطخلا لاق .ةئمعبرأو نيرشعو سمخ ةنس
 هيلع لمتشا ام هنمض ًادنسم فنص «فينصتلا ريثك هقفلاب ًافراع «هنم

 ىلع ًاصيرح ناكو ةفئاطو «ةبعش ثيدحو يروثلا ثيدح عمجو «ناحيحصلا»

 .هيلإ ةمهلا فرصنم ملعلا

 هيلإ ازع يذلا «هحيحص» وه بيطخلا هركذ يذلا «دنسملا» اذهو :تلق

 .فنصملا

 دابعلا ءالعلاو ءارمألا :يأ «نيلضملا ةمئألا يتمأ ىلع فاخأ امنإو» :هلوق

 مهف مهف .نولضُيو نولضَيف ملع ريغب مهيف نومكحيو «سانلاو مهب ىدتقي نيذلا

 أوُكَراَمأ اًدِإََهَحلم :رانلا لهأ نع ىلاعت لاق اک «مهريغل نولضم قحلا نع نولاض

 ر ني اًمَعِض اَباَذَع معاش اتوا التم ار ْمُهلوُأِل رر تاق امیج ایف
 م r 7 رص رک ا سک ا هر ر س

 اليسا اًيوُلَصَأَف انءاربكو انتداس اتعطأ اإ ایر اولاقو # :ىلاعت لاقو «(۳۸ :فارعألا)

 ا FONE :ىلاعت لاقو ۷ :بارحألا» ©0)

 ةرورضلا ةدشلو 1٠4:٠ :فيعل) اتش نين أ نست ا ول يف

 بوضغملا لالضلا ةمئأ نيبو مهنيب قيرفتلاو «مهتفرعمو ىدهلا ةمئأ عابتا ىلإ

 مهو ىدهلا ةمئأ طارص كولس ىلإ ةيادحلا هلأسن نأ هللا انرمأ «نيلاضلاو مهيلع

 مهيلع بوضعغملا ريغ .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع معنملا

 نم عرش ريغ ىلع نولمعي نيذلا نيلاضلا الو «هب نولمعي الو قحلا نوملعي نيذلا
 ىدهللاب ملعلا نيب عماجلا وه مهيلع معنملا طارصف .مهسفنأ ىوبت اهب لب هللا

 نيذلا مهنأب «هدعب نم قرفتلا ركذ امل ىده لا ةمئأ اب يبنلا فصو دقو «هب لمعلاو

 .ةمجعملا ءاخللا مضب )١(

 .ءوسلا ءاملعو ءارمألاو تايروهمجلا ءاسؤرو كولملا ةيآلا يف لخديو (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىلع ناك نمف .هريغو دواد وبأ هاور اک «هباحصأو هَ يبنلا هيلع ناك ام ىلع اوناك

 نم وهف مهفلاخ نمو «نييدهملا ةمئألا نم وهف هباحصأو هيب يبنلا هيلع ناك ام
 اهيضقأ ينإف يربق ىلإ تأيلف ةجاح هل تناك نم :هباحصأل لوقي يذلاك «نيلاضلا

 يعدي يذلا اذه وحن وأ «بارت نم عارذ هباحصأ نع هبجحي لجر يف ريخ الو «هل
 .هودقتعا اذإ مهؤلكيو سانلا ظفحي هنأو «رانلا نم هيديرمو هباحصأ صخب هنأ

 يف يشمي يذلاكو .هتامارك نم كلذ نأ يعديو هوبراحو هب اورفك اذإ مهب رضيو

 «عرشلا ءالع بيعي لب ءًاملع الو هللا ركذ الو ةالصب دهشي الو ًانايرع قاوسألا

 ابرو «نطابلا ملع بحاص هنأ يعديو «رهاظلا ملع لهأ مهيمسيو مهزمغيو

 ةعيرش نع جورخلا رضخلا عسو امك اب دمحم ةعيرش نم جورخلا هعسي هنأ يعدي

 دبعلا نأ يعدي يذلاكو .نايذهلاو رفكلا نم كلذ وحنو -مالسلا هيلع- ىسوم

 ثاغتسيو نوعدي ءايلوألا نأ يعدي وأ «فيلاكتلا هنع طقست لاح ىلإ هللا عم لصي

 ليبس ىلع رومألا نوربديو ءنورضيو نوعفني مهنأو «مهتامم ينو مهتايح يف مهب

 ءمهرئامض يف امو سانلا رارسأ ملعيو «ظوفحملا حوللا ىلع علطي هنأ وأ «ةماركلا

 .عومشلاو جرسلاب اهداقيإو «نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع دجاسملا ءانب زوجي وأ

 نآرقلاب لمع نم نأ يعدي وأ «ةسيفنلا شرفلاو «جابيدلاو ريرحلاب اهتوسكو
 يف نآرقلا رهاوظ نأ وأ «عدتباو لضأو لض دقف «هعورفو نيدلا لوصأ يف ةنسلاو

 «هريغ يف الو بابلا اذه يف هنم ذخؤي ال ىدحلا نأو «ليثتو هيبشت تافصلا تايآ

 ءالؤه لكف .ةيلقع نيهارب همعزب اهيمسي يتلا ةيمهولا تاهبشلا نم ذخؤي امنإو
 .مهنم رذحو هتمأ ىلع يب يبنلا فاخ نيذلا لالضلا ةمكأ نم مههابشأو

 رس نإ لف إ# :للاعت هلوق نيلضملا ةمئألا نيبو نيقتملا ةمثأ نيب قرفلا ين طباضلاو
 هلآ وعيا لف © مچ ومع هلو بود کک فيو هلأ مکی نوت هلأ ون

 4 SI طم 7 و رو
 كبر نع مهفاف 11-025 :نارمع لآ) O نيرفكلا بحي ال هللا نإ الون نإف ےلوسرلاو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 مظعأ كبرف «سوفنلا يف هتمظع وأ صخش ةلالج كّرغي الو «ةريصب ىلع نكو

 0 ر نم ابرق :رئامغلا يف اه ىردأ كرو «لوسرلا

 عو هلا نع ءاج ام فلاخي ءىشب ىتأ نم لكف ۸ ا 4 ا

 عبتي امنإف ةي لوسرلل بجتسي مل نمو «نوملعي ال نيذلا ءاوهأ نم وهف «هلوسر

 52010117 كل اوج یجتسج رل نإ :یلاعت لاق .هاوه

 ٥۰( :صصقلا) 8(0) َنيِمِدَطلاموَمْلا ىه الهم کا وا برق اے ت ید ريَ ةلبوه متا

 ورک ام اليل ةايلؤأ ونوم نم اوت الو کی نم حيل | لز ام اوعي ا :ىلاعت لاقو

 مده ام فرعت له رمع يل لاق :لاق ريِدَح نب دايز نعو «(۳ :فارعال) 7

 ةمئألا مكحو «باتكلاب قفانملا لادجو «ملاع ةلز همدهب :لاق ءال :تلق ؟مالسإلا

 ًاسلجم سلجم ال لبج نب ذاعم ناك :''”ةريمع نب ديزي لاقو يمرادلا هاور ؛نيلضملا

 هيفو «ثيدحلا ... نوباترملا كله طسق مكح هللا :سلجي نيح لاق الإ ركذلل

 دقو «ميكحلا ناسل ىلع ةلالضلا لوقي دق ناطيشلا نإف «ميكحلا ةغيز اورذحاو

 ةملك لوقي دق ميكحلا نأ هللا كمحر ينيردي ام ذاعمل تلق .قحلا ةملك قفانملا لوقي

 ميكحلا مالك نم بنتجا يل :لاق ؟قحلا ةملك لوقي دق قفانملا نأو «ةلالضلا

 قلتو «قحلا عجاري هلعل هنإف ءهنع كلذ كينثي الو هذه ام :لاقي يتلا تاهبتشملا

 نبا لاق ام نسحأ امو هريغو دواد وبأ هاور .ًارون قحلا ىلع نإف هتعمس اذإ قحلا

 :.- هلع هللا ىضر- كرابملا

 .نيتلمهملا ميملاو نيعلا حتفب )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 "”هنابهرو ءوس رابحأو كولملا الإ نيدلا دسفأ لهو
 لاتقلاو ةنتفلا تعقو اذإ يأ :«ةمايقلا موي ىلإ عفري مل فيسلا عقو اذإو» :هلوق

 لتقب مهيف عضو امل فيسلا نإف .عقو كلذكو «ةمايقلا موي ىلإ يقب مهنيب

 نكلو .ةمايقلا موي ىلإ نوكي كلذكو «مويلا ىلإ عفتري مل -هنع هللا يضر- '"'نارثع
 .ىرخأ نع عفتريو ةهج يف نوكيو «ىرخأ لقيو ةرات رثكي

 دحاو يحلا :«نيكرشملاب يتمأ نم يح قحلي ىتح ةعاسلا موقت الو» :هلوق

 لئابق قحلي ىتح ةعاسلا موقت الو» :دواد يبأ ةياور يفو «لئابقلا يهو «ءايحألا

 ةدرلاب مهنم نوريصيو «مهرايد يف مهعم نولزني مهنأ ىنعملاو «نيكرشملاب يتمأ نم
 .©اهوحنو

 تاعامجلا -زومهم- مائفلا :«ناثوألا يتمآ نم مائف دبعت ىتحو» :هلوق

 يتمأ نم لئابق دبعت ىتحو» دواد يبأ ةياور يفو «تاداعسلا وبأ هلاق .ةريثكلا

 نم هفالخب لاق نم ىلع درلا هيفف «ةمحرتلا دهاش وه اذهو .رهاظ هانعمو :«ناثوألا

 ىنعم يفو «ةمألا هذه يف ناثوألا ةدابعو ءكرشلا عوقو نوركني نيذلا روبقلا دابع

 برطضت ىتح ةعاسلا موقت ال» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف ام اذه

 :هلوق هلبقو )١(

 اهنامدإلذلاثرويدقو  ببولقلاتتيق بونذلا تيأر

 اهنيص ع كس هفتلريخو  بولقلاةايح بونذلاكرتو

 ةباحصلا نيب يتلا بورحلاب نتفلا تلصح مث «نامثع لتق ناك هدعب مث رمع لتقب هنأ برقألاو (۲)

 اولوأت ماشلا لهأو ةباحصلا نم هعم نمو ةيواعم نإف ليوأتلا ببسب ةيواعمو يلع نيبو
 نم هعم نمو يلعو «همدب اوبلاطف رومألا ةالو ىلع سانلا أرجتي الئل مولظملا ديهشلل راصتنالا

 .هعم نمو ةيواعم ىلع بجت ةعيبلا نأو قحلا لهأ مهنأ اولوأت ةباحصلا

 ترثك كلذلو مهدالب يف مهيلإ اورفاسو رافكلاب اوطلتخا سانلا نإف ةنمزألا هذه يف ايس الو (۳)

 .هنيد نع مهضعب ٌدتراو هبشلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 يتلا سود ةيغاط ةصلخلا وذو :لاق «"”ةصلخلا يذ ىلع سود ءاسن "”تايلأ

 ًاتيب نآلا هيلع نإ :لاق رمعم نع نابح نبا یورو .ةيلهاجلا يف نودبعي اوناك

 ىتح راهنلاو ليللا بهذي ال» :ًاعوفرم ةشئاع نع (ملسم حيحص)» يفو .ًاقلغم

 رق هنإ فئاطلاب سابع نبا ىلإ بوسنملا ربقلا نإ :ليقو ««ىزعلاو تاللا دبعت

 .روذنلا هل نورذنيو «نيبارقلا هيلإ نوبرقيو «هب نوفوطيو «هنودبعي اوناكو «تاللا

 .مهتبرك جيرفتو «مهتجاح ءاضق هنولأسيو
 لاق .«يبن هنأ معزي مهلك «نوڻالث نوباذك يتمآ يف نوكيس هنإو» :هلوق

 :ةل هللا لوسر لاق :لاق «ةفيذح ثيدح يف ًانيعم مهددع ءاج دقو :يبطرقلا

 وبأ هجرخأ «ةوسن عبرأ مهنم «نورشعو عبس نولاجد نوباذك يتمأ يف نوكيا
 .ماشه نب ةيواعم هب درفت بيرغ ثيدح اذه :لاقو «ميعن

 لوسر نمز نم أبنت نم ددع :يضاقلا لاق .اذه نم حصأ نابوث ثيدح :تلق

 اذه دجوف «هتلالض ىلع ةعامج هعبتاو فرعو «كلذب رهتشا نمم نآلا ىلإ ةي هللا

 .اذه ةحص فرع خيراوتلاو رابخألا بتك علاط نمو مهيف ددعلا

 ةمليسم جرخف هيب يبنلا نمز يف كلذ قادصم رهظ دق :ظفاحلا لاقو

 نب ةحيلط ركب يبأ ةفالخ يف جرخ مث «نميلاب يسنعلا دوسألاو «ةماويلاب باذكلا
 نأ لبق دوسألا لتقو «ميمت ينب يف ةيميمتلا حاجسو «ةميزخ نب دسأ ينب يف دليوخ
 .-هنع هللا يضر- ركب يأ ةفالخ يف باذكلا ةمليسم لتقو قاب يبنلا تومي

 «-هنع هللا يضر” رمع نمز يف حيحصلا ىلع مالسإلا ىلع تامو ةحيلط باتو

 .ًاضيأ تبات حاجس نإ :لاقيو

 ترت عمج تاّرّمتك -ماللا ناكسإو فلألا حتفب- ةيلأ عمج -ماللاو فلألا حتفب- تاّيلأ )١(

 .ةرمج عمج تارمجو

 نب دمحم خيشلا ةوعد لوأ يف مدهف «ةشيب) ةدلب برق سود لبق نم ةصلخلا وذ دبع دقو (؟)

 .ىرخأ ةرم دبعيسو باهولادبع



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 نبا ةفالخ لوأ يف ةفوكلا ىلع بلغتو «يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا جرخ مث

 لتقف مهعبتاف «نيسحلا ةلتق بلط ىلإ سانلا اعدو «تيبلا لهأ ةبحم رهظأف ريبزلا

 يعدي نأ ناطيشلا هل نيز هنإ مث «سانلا هبحأف هيلع ناعأ وأ ءكلذ رشاب نم ًاريثك

 .هيتأي -مالسلا هيلع- ليربج نأ معزو «ةوبنلا

 يف جرخو «لتقف ناورم نب كلملادبع ةفالخ يف جرخ باذكلا ثراحلا مهنمو

 ال مهنإف ًاقلطم ةوبنلا ىعدا نم ثيدحلاب دارملا سيلو .ةعامج سابعلا ينب ةفالخ

 هل تماق نم دارملا انإو «"'ءادوس وأ نونج نع أشني مهبلاغ نوكل ةرثك نوصحي

 كلذ مهنم هل عقو نم ىلاعت هللا كلهأ دقو انفصو نمك ةهبش هل تدبو «ةكوش

 .ربكألا لاجدلا مهرخآو هباحصأب هقحلي نم مهنم يقبو

 لعاف ىنعمب اهرسكبو «عباطلا ىنعمب -ءاتلا حتفب- «نييبنلا متاخ انأو» :هلوق

 :ىلاعت لاق امك «نييبنلا رخآ يأ ؛هب متخ يذلا :متاخ :نسحلا لاق .متخلاو «عبطلا

 4١(« :بازحألا) 2+ "نحيل تاو هَل ٌلوُسَدْن كلو كلَ نرخ آب دمحم ناک ام ل

 لَك دمحم ةعيرشب (كاح نامزلا رخآ يف -مالسلا هيلع- ميرم نب ىسيع لزني امنإو
 نلزنيل هديب يسفن يذلاو» هلك يبنلا لاق امك "'هتمأ داحآك وهف «هتلبق ىلإ ًايلصم

 نعضيلو «ريزنخلا نلتقيلو «بيلصلا نرسكيلف ءاطسقم كح ميرم نبا مكيف
 .«"ةيزجلا

 الو مهذخ نم مهرضي ال ةروصنم قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :هلوق

 الف ثيدحلا لهآ اونوكي مل نإ :لبنح نب دمحأو ءنوراه نب ديزي لاق :«مهفلاخ نم

 .ىفشي مث نونجلاك سأرلا يف ضرم )١(

 .هتمأ داحآك وهف دمحم ةعيرشب مكحي نكلو لزن اذإ ةاروتلا ةعيرشب مكحي ال هنكل ميدق يبن وهف (1)

 لوزنب اهذخأ تقو يهتنيو خسنت ةيزجلا نأ ةي يبنلا نم ربخ اذهو ةيزجلا ىسيع لبقي ال يأ (۳)

 .-مالسلا هيلع- ىسيع



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نب يلعو «كرابملا نب هللادبع ثيدحلا لهأ مهنإ لاق كلذكو "مه نم يردأ

 مه» ةياور يف ينيدملا نبا لاقو .مهريغو يراخبلاو «نانس نب دمحأو «ينيدملا

 ولدلاب بّرغلا رسفو ««بزعلا لهآ مه» ىور نم ةياورب لدتساو ؛«برعلا

 .اهب نوقتسي نيذلا مه برعلا نأل ةميظعلا
 فرعت ال ةروصنملا ةفئاطلا نوكت نأ عنتمي ذإ «نيلوقلا نيب ضراعت الو :تلق

 باتكب لمع نم الإ قحلا ىلع ًاروصنم نوكي ال لب ل هللا لوسر ننس الو «ثیدحل ا

 هصصخ ملف :ليق نإف .مهريغو برعلا نم ثيدحلا لهأ مهو ةي هلوسر ةنسو هللا

 باتكب لمعلا ىلع اوماقتسا نإ برعلا نأ يأ ءرصحلا ال ليثمتلا دارملا :ليق ؟برعلاب

 ليلد هيفو :يبطرقلا لاق .مهتماقتسا لاح ةروصنملا ةفئاطلا مهف كي هلوسر ةنسو هللا

 .ةروصنملا ةفئاطلا مهيف لخد دقف تعمجأ اذإ ةمألا نأل ؛ةجح عامجإلا نأ ىلع

 نم الو مهذخ نم مهرضي ال مهتلق عم ةميظعلا ةيآلا هيفو :فنصملا لاقو

 .ةفئاط هيلع لازت ال لب «ىضم اهيف لاز اك ةيلكلاب لوزي ال قحلا نأب ةراشبلاو «مهفلاخ

 نم يقب نم ضبق نم يور ام هللا رمأب دارملا نأ رهاظلا :«هللا رمأ يتأي ىتح» :هلوق

 ىور امك سانلا رارش الإ ىقبي ال مث ءماظعلا تايآلا عوقوو «ةبيطلا حيرلاب نينمؤملا
 ال» :لاق ورمع نبا هللادبع نأ ةسامّش نب نمحر لادبع نع «ملسم» يف هلصأو «مكاحلا

 رماع نب ةبقع لاقف «ةيلهاجلا لهآ نم رش مه «قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت

 يتمأ نم ةباصع لازت ال» :لوقي لَك يبنلا تعمسف انآ امأو «لوقت ام ملعأ :هللادبعل

 «كلذ ىلع ةعاسلا مهيتأت ىتح مهفلاخ نم مهرضي ال نيرهاظ «هللا رمأ ىلع نولتاقي

 يف ًادحأ كرتت الف ءريرحلا سم اهسمو «كسملا اهحير ًاحير هللا ثعبيو» :هللادبع لاقف

 .«ةعاسلا موقت مهيلعف سانلا رارش ىقبي مث .هتضبق الإ ناميإ نم ةبح لاقثم هبلق

 هنإف دلقملا لمشي الو ليلدلا نوبلطي نيذلا ءاملعلاو ءاهقفلا اذه لمشيو اهيلإ مكاحتيو عزانتلا

 .«ملعلا لهأ نم ًادودعم سيل دلقملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ» :ربلادبع نبا لاق امك



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سم للعب )و

 رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال : ًاعوفرم دوعسم نبا نع 'ملسم حيحصا ينو

 هللا ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت 7 ال١ :ًاضيأ (هحيحصاا يفو أ ”«سانلا

 تايآلا رئاسو ةبادلا جورخو اهيرغم نم سمشلا عولط دعب عقي امنإ كلذو هللا

 .ةعرسب زرخلا رثانت عطقنا اذإ كلسلا لثم ماظعلا تايآلا نأ تبث دقو «ماظعلا

 يتم نم ةفئاط لازت ال١ :ًاعوفرم نيصح نب نارمع ثيدح هديؤيو ءدمحأ هاور

 وبأ هاور «'”لاجدلا مهرخآ لتاقي ىتح مهأوان نم ىلع نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي

 ثيداحألا نم ههبشأ امو ةبقع ثيدح يف هلوقب دارملاف اذه ىلعو .مكاحلاو دواد

 وهو ظفاح ا هركذ ؛حيرلا بوب مهتوم تقو يهو مهتعاس «ةعاسلا مهيتأت ىتح»

 سدقملا تيبب نوكت اهنإ :لاّطب نبا لاقف ؛ةفئاطلا هذه لحم يف فلتخا دقو .دمتعملا

 نيأو هللا لوسر اي ليق ةمامأ بأ ثيدح نم يربطلا ىور امك” ”ةعاسلا موقت نأ ىلإ

 «ماشلاب مه» :-هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم لاقو ««سدقملا تيبب» :لاق ؟مه

 يف نوكت نأ بجي ال هنأ ىلع لدي ام يربطلا مالك ينو .نيحراشلا رثكأ لوق اذهو

 ءرخآ عضوم يف نوكت دق لب .لاجدلا اولتاقي نأ ىلإ ًائاد سدقملا تيب يف وأ ماشلا

 .هللا رمأ يتأي ىتح اهنم ضرألا ولخت ال نكل
 لب «تافصلا هذهب دحأ نامزأ ذنم ماشلا يف سيل هنإف قحلا وه اذهو :تلق

 نأ عنتميو «تاركنملاو شحاوفلا عاونأو قسفلا لهأو ءروبقلا داّبع الإ هيف سيل
 لهأ نم ًادحأ نولتاقي ال نامزأ ذنم مهف ًاضيأو «ةروصنملا ةفئاطلا مه اونوكي

 تيبب مه» :ثيدحلا يف هلوقف اذه ىلعو *'مهنيب مههاتقو مهسأب انإو ءرفكلا

 .مئاهبلاك ضعب ىلع مهضعب وزني هنأو عابسلا مالحأو ريطلا ةفخ يف مهنأ درو )١(

 ةبوت ال ٍلئئيحو اهبرغم نم سمشلا عولط برقل داهجلا يهتني هنأ ملعأ هللاف لاجدلا دعب امأو (۲)

 .ناميإ الو
 .حراشلا اهركذ يتلا ثيداحألا يف اى هنودبعي الو هللا نوفرعي ال موق ىلع الإ ةعاسلا موقت الو ()

 = ةلودلل نودهاجمو «نولتاقُي ٌرايخأ ماشلا يفف نآلا امأ «ناميلس خيشلا حراشلا نامز يف اذهو (4)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نود نامزألا ضعب هيف نونوكي مهنأ دارملا ماشلاب مه :ذاعم لوقو .«سدقملا

 .انركذ ام ىلع لدف عقاولا كلذكو «ضعب

 هلعف يهو ةكرب :امهدحأ :ناعون ةكربلا :ميقلا نبا لاق :«ىلاعتو كرابت» :هلوق

 يف ةادأبو «ةرات ىلع ةادأبو ةرات هسفنب ىدعتيو «كراب اهنم لعفلاو «ىلاعتو كرابت

 عونلاو «ىلاعت هلعجب ًاكرابم ناكف كلذك لعج ام وهو «كرابم اهنم لوعفملاو ةرات
 لاقي ال اذهلو كرابت اهنم لعفلاو «ةزعلاو ةمحرلا ةفاضإ هيلإ فاضت ةكرب :يناثلا

 هلوسرو هدبعو «كرابتملا هناحبس وهف لجو زع هل الإ حلصي الو كلذ هريغل

 نمف © تنڪ ام نبأ كَراَبُم کعجو ا :-مالسلا هيلع- حيسملا لاق امك «كرابملا

 هسفن ىلع اهقلطأ اك هب ةصتخمف كرابت ةفص امأو «كّرابملا وهف هيلعو هيف هللا كراب

 كاملا دي ىِرَل كرف (34 :رفاغ) 0 تيمكتعلا ثمر هک ةلرابَس» :هلوقب

 هيلع ًةيراج نآرقلا يف تدرّطا فيك اهارت الفأ ١( :كللا» ((© وَ ویس لک لڪ وشو

 مظاعتو ىلاعتك « ةغلابملاو ةعسلا ءانب ىلع تءاجو «هريغ ىلع قلطُت ال هب ةصتخ
 كلذكف «هتياهنو ولعلا لامك ىلع ناد وه يذلا ىلاعت ءانب ىلع كرابت تءاجف هوحنو

 نم لاق نم لوق ىنعم اذهو .اهتعسو اهتمظعو هتكرب لاک ىلع ناد كرابت
 ثيدحلا اذه نأ ملعاو .ةكرب لكب ءاج :سابع نبا لاقو .مظاعتو كرابت فلسلا

 اهب '"'ربخأ امك تعقو هنم ةلمج لك نإف نيتداهشلا ىلع ةلدألا نم دع ام هتلمجب
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 .ةيريصنلا ةرفاكلا =

 اهكلهي ال نأ هتمأل هلاؤسو نيزنكلا هؤاطعإو نيكرشملاب هتمأ نم يح قحلب هنأ هرابخإ يف امك )١(

 «قحل ا ىلع هتمأ نم ةفئاط لازت ال هنأب هرابخإو «نيثالثلا نيباذكلا جورخب هرابخإو «ةماع ةنسب

 .كلذ ريغو



 بمس دج

 ديمحلا زيزعلا ريسيت لل اس.

 باب

 رحسلا يف ءاج ام

 خا
 نم نإ)» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو «هببس فطلو يفخ امع ةرابع :ةغللا يف رحسلا

 :ىلاعت لاقو ليللا رخآ ًايفخ عقي هنأل ًاروحس روحسلا يمسو «(ارحسل نايبلا

 ناك املو .مهملع مهنع اوفخأ : يأ ١١١( :فارعألا) # سالا عا ورکس

 نمو» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو «هنودب رحسلا يتأي ال ذإ كرشلا عاونأ نم رحسلا

 اك هنم ًاريذحت كلذ نّيبيل «ديحوتلا» باتك يف فنصملا هلخدأ «كرشأ دقف رحس

 مئازع رحسلا :«يفاكلا» يف '''”يسدقملا دمحم وبأ لاق .كرشلا عاونأ نم هريغ ركذ

 ذخأيو هتجوزو ءرملا قرفيو لتقيو ضرميف نادبألاو بولقلا يف رثؤي دقعو ىقرو

 نب دپ روفر ام امهم َنوُمّلَعَمسإ) :ىلاعت هللا لاق هبحاص نع نيجوزلا دحأ

 ىلإ 20 قلما برب دوعأ لق :هناحبس لاقو ٠٠١(« :ةرقبلا) %4 ؟ءوحوَرو ملأ

 ياللا رحاوسلا ينعي «؛ :قلفل» 48ر7 رمل ف تسلا نمو # :هلوق

 ةذاعتسالاب رمأي مل ةقيقح رحسلل نأ الولو «نهدقع يف نثفنيو نهرحس يف ندقعي

 .هنم

 امو ءيشلا لعفي نأ هيلإ ليخيل هنإ ىتح رحش هيي يبنلا نأ ةشئاع تورو

 دنع رخآلاو يسأر دنع امهدحأ سلجف ناكلم يناتآ» :موي تاذ اهل لاق هنإو «هلعفي

 يف مصعأ نب ديبل :لاق ؟هبط نم :لاق .بوبطم :لاق ؟لجرلا عجو ام لاقف يلجر

 .ةمادق نبا(



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .ىهتنا .يراخبلا هاور «ناورأ يذ رئب يف ركذ ةعلط فج يف ةطاشُمو '""طشُم

 سيل اذهو «هل ةقيقح ال لييخت رحسلا نأ مهريغو ةلزتعملا نم موق معز دقو

 .مدقت امم مهفي اک ةقيقح هلام هنمو لييخت وه ام هنم لب هقالطإ ىلع حيحصب
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 .فج يف ميجلا مضو ةطاشمو طشم يف ميلا مضب )١(

 .باوصلا وهو (۲)



 و ص م r ل 9

 تم َةَرِْخآْلا ىف هل اَم ُهنبَرْسأ نمل أوُمِلَمَع دلو :لاعت هللا لوقو

 6ع مم

 ٠١۲(. :ةرقبلا) © يلح

 للاب ناميإلاو لسرلا ةعباتم نع رحسلا ''"اولدبتسا نيذلا دوهيلا ملع دقلو يأ

 يف هلام .هلسر ةعباتمو هللا باتكب نيطايشلا اولتت ام لدبتسا :يأ «هارتشا نمل

 باتكلا لهأ ملع دقو :ةداتق لاق .بيصن نم :سابع نبا لاق .قالخ نم ةرخآلا

 نيد هل سيل :نسحلا لاقو .ةرخآلا يف هل قالخ ال رحاسلا نأ مهيلإ هللا دهع ايف

 - لسرلا نايدأ عيمج يف مرح وه لب «كلذك وهو «رحسلا ميرحت ىلع ةيآلا تلدف

 لدتساو 05 :ط) © فأ ُتْيَحّرحاَتلآ حلق الو :یاعت لاق امك -مالسلا مهيلع

 # :هلوق هيلع لد © ةد ِنَمَل» :هلوق مومعل رحاسلا رفك ىلع مهضعب اهب

 صن دقو ”21١ :ةرقبلا) ب "ءوِجْقَرَو ملأ نيب ءو توفر ام امهم َنوُمَلعَتَب

 نب ناوفص نع قازرلادبع یورو «همیلعتو هملعتب رفكي هنأ ىلع دمحأ باحصأ

 ناك ًاريثك وأ ناك ًاليلق رحسلا نم ًائيش ملعت نم» كي هللا لوسر لاق :لاق ميلس

 ةفئاط بهذف ؟ال وأ رحاسلا رفكي له اوفلتخاو لسرم اذهو «هللا نم هدهع رخآ

 نأ الإ :هباحصأ لاقو ءدمحأو ةفينح وبأو كلام لاق هبو ءرفكي هنأ ىلإ فلسلا نم

 نأ الإ رفكي ال :ليقو «رفكي الف رضي ءيش يقسو نيخدتو ةيودأب هرحس نوكي

 .!!هتعامجو ''”يعفاشلا لوق اذهو ءرفكيف كرش هرحس يف نوكي

 نإف كرحس انل فص :هل انلق رحسلا ملعت اذإ :-هللا همحر- يعفاشلا لاق

 ةعبسلا بكاوكلا ىلإ برقتلا نم لباب لهأ هدقتعا ام لثم ءرفكلا بجوي ام فصو

 .هب اوضاعتساو (۱)

 ةعامجو :لاق مهريغ دارأ نإو هباحصأو لاق يعفاشلا عابتأ هب ديرأ نإ هنأل ةحضاو ريغ ةرابعلا (۲)

 .هتعام ال



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هتحابإ دقتعا نإف رفكلا بجوي ال ناك نإو ءرفاك وهف اهنم سمتلي ام لعفت اهنأو

 ىتأتي هنأ هنظل رفكي مل نم نإف فالتخا نيلوقلا نيب سيل قيقحتلا دنعو «رفك
 كرشلاب الإ نيطايشلا لبق نم يذلا رحسلا يتأي ال لب كلذك سيلو كرشلا نودب

 ام ةن نع اَمِّإإه :هلوق يف ًارفك هللا همس اذهو ءبكاوكلاو ناطيشلا ةدابعو

 ( ادركت طلا کو نيس ٌرَمَك امو :هلوقو ٠۰۲ رغب € کت
 :ةيلاعلا وبأ لاقو ««رفاك رحاسلا» :نيزر هاور عوفرم ثيدح يفو 420107 :ةرقبلا)

 كلذو "4 فكم ام ةف نجح اَمَنإإه :هلوق يف سابع نبا لاقو «رفكلا نم رحسلا

 نبا لاقو ءرفكلا نم رحسلا نأ افرعف ناميإلاو رفكلاو رشلاو ريخلا ''هاملع اأ
 نيخدتلاو ةيودألا رحس امأو ءرفاكلا الإ رحسلا ىلع ئرتج ال :ةيآلا يف جيرج

 غيلبلا لوقلا ةيمستك زاجملا ليبس ىلعف ًارحس يمس نإو ءرحسب سيلف هوحنو
 ."'اغيلب ًاريزعت هلعفي نم رّزعُي هترضمل ًامارح نوكي هنكلو ءارحس ةميمنلاو

2 22 © 

 .ةدئاز ءاملا لعل )١(

 .باوصلا وهاذه(؟)
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 RA سا ع سس - وك ص

 .© ِتوُعطلاو تَبِجَلأب نومو :ُهلوَقَو
 ا وم ه 8 7 72

 .(ٌناَطْيَشلا :ٌتوْغاَطلاَو ٌرْحَّسلا :ٌتْبَحلا» :ّرَمَع لاق

 01١(4, :ءاسنلا) 4 ِتوُعدَطلاَو ِتَبِجحْلاِ نونو :هلوقو» :لاق

 رحسلا نأل ءرهاظ انه اهداريإ هجوو ؛هلبق يذلا بابلا يف اهيلع مالكلا مدقت
 .باطخلا نب رمع لاق امك تبحلا نم

 قرفلاو توغاطلاو تبجلا ةفرعم هيفو «هريغو متاح يبأ نبا هاور رثألا اذه

0G 



 کک ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىح يف ءناطيشلا مِهيَلَع لزن َناَك ""َناَهُك :تيغاّوطلا» :باَج َلاَقَو ها و و هس رس و و ر 20

 .ادِحاَو

 تلأس :لاق هبنم نب بهو نع ًالوطم هوحنب متاح يبا نبا هاور رثألا اذه

 ةنيهج يف نإ :لاق .اهيلإ نومكاحتي اوناك يتلا تيغاوطلا نع هللادبع نبا رباج
 لزنت ناهك مهو «ادحاو يح لك يفو ءًادحاو لاله يفو ءًادحاو ملسأ ينو ًادحاو

 .نيطايشلا مهيلع

 مث يراصنألا هللادبع وبأ ورمع نب هللادبع نبا وه :«رباج لاق» :هلوق

 تام يئ يبنلا نع رثكم ليلج يباحص نبا ليلج يباحص «نيتحتفب ”يمّلسلا
 .ةنس نوعستو عبرأ هلو هرصب فك دقو «نيعبسلا دعب ةنيدملاب

 ال تيغاوطلا نم ناهكلا نأ اذهب دارملا :هرخآ ىلإ «ناهك تيغاوطلا» :هلوق
 . ريغ ال تيغاوطلا مهنأ

 سيلبإ وه يذلا ناطيشلا ال سنجلا دارأ :«ناطيشلا مهيلع لزني ناك» :هلوق

 هنوقرتسي امم بيغلا ضعبب مهنوربخيو مهنوبطاخيو نيطايشلا مهيلع لزنت لب .طقف

 .ةئم نوبذكيو ةرم نوقدصيف عمسلا نم
 لك يف :يأ :لئابقلا مهو «ءايحألا دحاو يحلا :«دحاو يح لك يف» :هلوق

 ناك كلذكو .بيغلا نع هنولأسيو «هيلإ نومكاحتي نهاك برعلا لئابق نم ةليبق

 «بهشلاب ءاسلا تسرحو مالسإلاب كلذ هللا لطبأف كك يبنلا ثعبم لبق رمألا

 .لبقتسملا يف تابيغملا نع ربخي يذلا وه نهاكلا )١(

 مضب يملّس امأ ءراصنألا ةليبق ماللا رسكب ةمِلَس ينب ىلإ ةبسن ةلمهملا نيسلا حتفب يِمَّلَس (0)
 .ةنرغ ىلإ ةبسن ينرعلاكو ءةنيهج ىلإ ةبسن ينهجلا لثم «ميلس ينب ىلإ ةبسن ةلمهملا نيسلا

 نكر ةفرع نأل «ةفرع جحلا» :-مالسلا هيلع- هلوقك تيغاوطلا مظعأ نم ناهكلا نأل كلذو (۳)

 .مهنم مهف الإو تيغاوطلا مظعأ نم ناهكلا كلذكف جحلا نم يهف الإو مظعألا جحلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ميس ابو

 ناك اذإ تيغاوطلا نم توغاط رحاسلا نأ ةهج نم رهاظ ةمحرتلل اذه ةقباطمو

 .ثبخأو رشأ هنأل ىلوأ رحاسلاف نهاكلا ىلع قلطي مسالا اذه



 :اوُلاَق .«ٍتاَقبوملا َعْبّسلا اوُيتْجا» :َلاَق ايك هللا ٌلوُصَو َّنَأ َةَريَرُه يأ نَعَو
 َمَرَح يتلا سفتلا لَكَ ٌقحَسلاَو هلل اب كرشلا» :ل

 فحالا مَ وعلو ميلا لام كو ت ءادلا لأ

 .«تاتمْوملا ٍتآلِفاَعلا تاَتَصْحْلا ُفْذَكَو

 .ملسمو يراخبلا هاور دقو ؛وزعم ريغ ثيدحلا اذه فنصملا دروأ اذكه

 يمن نآل ءاولعفت ال نم غلبأ وهو ءاودعبأ يأ :«عبسلا اوبنتجا» :هلوق

 .يبيطلا هركذ .ةرشابملا يهن نم غلبأ ”نابرقلا

 رئابكلا تيمسو :تاكلهملا :يأ .فاقو «ةدحومب :«تاقبوملا عبسلا» :هلوق

 نم ةرخآلا يفو «تابوقعلا نم اهيلع بترتي ايب ايندلا يف اهلعاف كلمت اهنأل تاقبوم
 .باذعلا

 ورمع باتك يف كلذكو «تاقبوملا عبسلا نع ةياورلا هذه يف تبث اذكه :تلق

 قيرط نم يناربطلاو .«هحيحص» يف نابح ¿ نباو يئاسنلا هجرخأ يذلا مزح نب

 ؛هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبا نع «يرهزلا نع «دواد نب ناميلس
 عم هب ثعبو «ننسلاو تايدلاو ضئارفلا باتك ةو هللا لوسر بتك :لاق هدج نع

 ربكأ نإو» :باتكلا يف ناكو :هيفو .هلوطب ثيدحلا ...نميلا ىلإ مزح نب ورمع

 نم رذنملا نباو رازبلا هجرخأو ءءاوس ةريره يبأ ثيدح لثم ركذف «كرشلا رئابكلا

 رئابكلا» :هعفر ةريره يبأ نع هيبأ نع «نمحرلادبع نب ةملس يبأ نب ورمع قيرط
 دعب ةيبارعألا ىلإ لاقتنالا رحسلا لدب ركذو .ثيدحلا «...سفنلا لتقو هللاب كرشلا

 .ىنعملا يف ًادارم ناك نإو ثيدحلا نتم يف سيل «اهلتق» لوعفملا نأ ظوفحملا )١(

 ةانثملا فاقلا مضب نابرقلا امأ ,ءيشلا نم برقلا وه ةيقوفلا ةانثملا فاقلا رسكب :نابرقلا (5)

 .لوألا انه دارملاو حئابذلاك هللا ىلإ هب برقتي امم ءيثلاب برقتلا وهف ةيقوفلا



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 نع رمعم انأبنأ قازرلادبع لاقو «يناربطلا دنع ثيدح يف كلذكو “"ةرجهلا

 نيميلا» :لاق هنأ الإ ءاوس لوألا لثم ركذف «هللاب كارشإلا رئابكلا» :لاق نسحلا

 (درفملا بدآلا» يف يراخبلا دنع رمع نبا ثيدح يفو رحسلا لدب «ةرجافلا

 عبسلا ركذف «عست رئابكلا» :ًافوقومو ًاعوفرم قازرلادبعو ««ريسفتلا» يف يربطلاو
 .«نيدلاولا قوقعو مرحلا يف داحلإلاو» :دازو ةروكذملا

 «رشع نه)» :لاق بيسملا نب ديعس ىلإ حيحص دنسب يضاقلا ليعاسإ جرخأو
 برشو «سومغلا نيميلاو «نيدلاولا قوقع» :دازو لصألا يف يتلا عبسلا ركذف

 «ميتيلا لام لكأ الإ عبسلا ركذف ...رئابكلا :لاق يلع نع متاح يبأ نبالو «رمخلا

 .ةقفصلا ثكنو «ةعاجلا قارفو ةرجهلا دعب برعتلاو قوقعلا :دازو

 ميتيلا لام لكأو كرشلا :اولاقف «رئابكلا اوركاذت مهنأ ةمامأ يبأ نع يناربطللو

 لوسر لاقف .ابرلاو لولغلاو روزلا لوقو قوقعلاو رحسلاو فحزلا نم رارفلاو
 يف ءاج دقو ,؛؟ًاليلق ًانمث مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نولعجت نيأف» :ک هللا

 روزلا ةداهشو «سومغلا نيميلا اهنم رئابكلا نم ةلمج انركذ ام ريغ ثيداحأ

 ةقرسلاو ءانزلاو «هللاب نظلا ءوسو «هللا ةمحر نم طونقلاو هللا ركم نم نمألاو

 ىلع راصتقالا يف ةمكحلا نع باوجلا ىلإ اهدنع جاتحيو :ظفاحلا لاق .كلذ ريغو

 ًالوأ ملعأ هنأب وأ ءفيعض باوج وهو ةجحب سيل ددعلا موهفم نأب باجيو «عبس

 بسح عقو راصتقالا نأ وأ دئازلاب ذخألا بجيف «داز اب ملعأ مث «تاروكذملاب

 يربطلا جرخأ دقو «كلذ وحنو ةعقاو هل تعقو نم وأ «لئاسلل ةبسنلاب ماقملا

 نم رثكأ نه :لاقف ؟عبس رئابكلا :هل ليق هنأ سابع نبا نع يضاقلا ليعامسإو

 تدسف اذإ امأ «ملعلا عامسو «ةعامجلاو ةعمجلا ةالص روضحو ةعامجلا قارف نم ةنيدملا كرت يف مل(1)

 ريخ نوكي نأ كشوي :ثيدحلا يف اك اهيلإ لاقتنالا زاج ءرملا نيدل ملسأ ءارحصلا تراصو ةنيدملا

 .«نتفلا نم هنيدب رفي رطقلا عقاومو لابجلا فعش اهب عبتي منغ ءرملا لام



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ررقت اذإو .ةئمعبسلا ىلإ :ةياور يفو «برقأ نيعبسلا ىلإ يه :هنع ةياور يقو «عبس
 رثكأ نأل دحلا اهيف بجو ام اهنأب ةريبكلا فّرع نم داسف نع فرع كلذ

 “شا ءاش نإ كلذل ديزم يتأيسو .ىهتنا .دحلا اهيف بجي ال تاروكذملا

 امك هوجريو «هللا وعدي امك هوعدي ًادن هلل لعجي نأ وه :«هللاب كرشلا لاق» :هلوق

 يف اک هب هللا يصع بنذ مظعأ هنأل هب أدبو "هللا فاخي اک هفاخيو «هللا وجري

 :لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا يأ :ِلَك يبنلا تلأس دوعسم نبا نع «نيحيحصلا»

 .«كقلخ وهو ًادن هلل لعجت نأ»

 يف ثيدحلا اذهل فنصملا داريإ هجو اذهو «هانعم مدقت :ارحسلاو» :هلوق

 .بابلا

 لعفب يأ «قحلاب الإ "ا هلتق مرح يأ :«هللا مرح يتلا سفنلا لتقو» :هلوق

 اك ناصحإلا دعب ينازلاو «سفنلاب سفنلاو «براحملا كرشملا لتقك لتقلل بجوم

 . اک َمَئَهَج ٌمّواَرَجَه ادّيعَتُم اَنِمّْؤُم لمي نَمَو # :ىلاعت لاق

 هب حرص |يك ءدمع “دبش وأ ًادمع لتقلا كلذ يف ءاوسو (9* :ءاسلا) © اًميِظَع

 .ةيصعم ريغ هنأل ةريغص الو ةريبك ال هنإف أطخلا لتق فالخب ةيعفاشلا نم ةفئاط

 حري مل ًادَهاَعُم لتق نم» :ثيدحلا يف اى “دهاعملا لتق كلذب قحتليو :تلق

 .ثيدحلا («...ةنحلا ةحئار

 وأ ةنعل وأ رانب ةرخآلا يف ديعو وأ دح اهيف بجو ام اهنأ ةريبكلا فيرعت يف لاوقألا حجرأو )١(

 .ناميإ يفن وأ مهضعب دازو بضغ
 ميرحتو ةالصلا بوجوك ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام ميرحت وأ بوجو راكنإ هب قحلأو (۲)

 .انزلا

 .ثيدحلا نتم يف سيل ؛اهلتق» لوعفملا نأ ىلع لدي اذهو (۳)

 .لتقلا دمعتي مل نإو لعفلا دمعت دق دمعلا هبش نأل (6)

 .ةنمؤملا نود ةموصعم سفن اهنأل (6)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل دا سو

 ےیل :ىلاعت لاق اك ناك هجو يأب هلوانت يأ :«ابرلا لكأو» :هلوق

 :ةرقبلا) © "يملا نه نمل ُهْطبَحَتَي لأ مومي انك دلل ومو ال اوبرا دولا
 :ةرقبلا) © تورد اف ْمُه رانا بلص كوا اع نمرو :هلوق ىلإ ٥

 .كلذ نم هللاب ذوعن ةمتاخلا ءوسل “ترجم وهو :ديعلا قيقد نبا لاق

 هوجو مهأ هنأل لكألاب رّبعو « هيف يدعتلا ينعي :«ميتيلا لام لكأو» :هلوق

 يف نوكأ اَمّنِإ املظ يلا ومآ َنوُلَكَأَي يل ف :ىلاعت لاق اک عافتنالا

 ٠١(. :ءاسنلا) 3(4 ایس كرولْصيَسَو اك هنو

 ماحدزا تقو رافكلا هوجو نم رابدإلا يآ :«فحزلا موي يلوتلاو» :هلوق

 اك لاتقل فّرحتم ريغ وأ ءةئف ريغ ىلإ ّرف اذإ ةريبك نوكي امنإو «لاتقلا يف نيتفئاطلا
 كابل ا م 2 رو ےہ ےس و 2 تم ت وص ع کچ

 راسل مهولو الم اَمَحَو أورَعك تلا متی اإ أوما نیلا اهنا # :یاعت
02 

 سعب هاب دم قع لإ احم وأ لاتو ارحم الإ مر ذم ملوي نمو
 1٠-013(. :لافنألا) © رل کشو هج دوام و هنأ كري

 داصلا حتفب وه :«تانمؤملا "”تالفاغلا تانصحملا فذقو» :هلوق

 رئارحلا دارملاو «هنم نهجورف تاظفاحلا اهرسكبو ءانزلا نم تاظوفحملا

 هركذ (ى عامجإلاب كلذك ركبلا مكح لب تاجوزتملاب صتخي الو «تافيفعلا
 تالفاغلاو .طاول وأ انزب نهيمر دارملاو «نينس عست نود تناك نإ الإ  ظفاحلا

 ابرلا لكأ يأ )١(

 .يعرش هجو ريغب هيف فرصتلاو (۲)

 ءأدحاو مكحلا ناكل كلذب ملع اهدنع ناك ولف الإو يبلغأ فصو تالفاغلاب نهفصو (۳)

 ول الإو فذقُت يتلا يه ةأرملا نأ بلاغلا نأل يبلغأ فصو ةنصحم فوذقملا نوك كلذكو

 .دحلا هيفو ةريبك وهو ةأرملا فذق مكح همكح لجرلا فذُق

 .ةمدقملا يف حراشلا هيلع هّون اك رجح نبا )٤(



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 تائيربلا نع ةيانك وهف «كلذ نم نهدنع ربخ ال «هب نيمُر امو شحاوفلا نع :يأ

 فذق نع ًازارتحا ؛ىلاعت هللاب يأ .تانمؤملاو ءانزلا نم هب تهب امع ئرب لفاغلا نأل

 .رئاغصلا نم هنإف «تارفاكلا
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x 09ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 «يِذِمْرلا ُهاَوَر] .«ِفْيّسلاب ٌةَْرَص رجالا ٌدَح١ :ًاعوُقرَم بّدنُج نَعَو

 .[فوُقوَم هنأ ٌحِبِحَّصلا :َلاَكَو

 ملسم نب ليعاسإ قيرط نم فنصملا لاق اك يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 ملسم نب ليعامسإو ءهجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال :هاور نأ دعب لاقو يكملا

 .يرصبلا يدبعلا ملسم نب ليعامسإو ؛هظفح لبق نم ثيدحلا يف فعضي يكلا
 .فوقوم بدنج نع حيحصلاو ءاضيأ نسحلا نع يوريو ؛ةقث وه :عيكو لاق

 .ىهتنا

 لاقو ءبيرغ حيحص :لاقو مكاحلاو يقهيبلاو ينطقرادلا ًاضيأ هاورو

 ؛ءيش ال اذه :لاقف يراخبلا ينعي ًادمحم "”هنع تلأس :«للعلا» يف يذمرتلا

 راشأو «بدنج لوق نم هنإ :«رئابكلا» يف يبهذلا لاقو ءادج فيعض ليعامسإو

 مهنم :ٌعْمج هجّرخ :لاقو هقرط ةرثكب ىّوقتي ًافيعض ناك نإو هنأ ىلإ ياطّلْغُم
 ."”ةرثك ىصحي ال نمو رازبلاو يناربطلاو ريغصلاو ريبكلا يوغبلا

 هللا دبع نب بدنج هنأ «ريبكلا» يف يناربطلا عينص رهاظ :(بدنج نع» :هلوق

 نم يلجبلا بدنج ةمجرت يف هاور هنإف ءرحاسلا لتاق يدزألا ريخلا بدنج ال يلجبلا

 دبعلا دلاخو هركذو وي يبنلا نع «بدنج نب نسحلا نع «دبعلا دلاخ قيرط

 اقسص

 نايفس نب نسحلاو عناق نبا هاور دقف «هريغ هنأ باوصلاو :"”ظفاحلا لاقو

 ىتح فيسلاب هبرضف رحاس ىلإ ءاج هنأ ريخلا بدنج نع «نسحلا نع ؛نيهجو نم

 نب بدنج وه ريخْلا بدنجو .هركذف :لوقي يي هللا لوسر تعمس لاقو .تام

 .يكملا ليعامسإ نع وأ بدنج ثيدح نع )١(

 .هيف يأرلل لاجم ال امم هنأل عوفرملا مكح هلف فوقوم هنأب لوقلا ىلعو (؟)

 .رجح نبا (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هللادبع وبأ نابح نبا هلاق امك دحاو امه ليقو «ریهز نب بدنج ليقو «بعک

 :لاق ايب يبنلا نأ ةديرب ثيدح نم نكّسشلا نبا ىورو .يباحص يدماغلا يدزألا

 .«ةدحاو ةمأ نوكيف ةبرض برضي»

 «حيحص امهالكو ءاتلابو ءاحملاب يور :«فيسلاب ةبرض رحاسلا دح» :هلوق

 نع كلذ يورو ءرحاسلا لتقي :اولاقف ةفينح وبأو كلامو دمحأ ذخأ ثيدحلا اذبمو

 بعك نب بدنجو يلجبلا هللادبع نب بدنجو ةصفحو رمع نباو نامثعو رمع

 درجمب لتقلا هيلع يعفاشلا ري ملو زيزعلادبع نب رمعو دعس نب سيقو يدزألا

 نع ةياور وهو رذنملا نبا لاق هبو .رفكلا غلبي ام هرحس يف لمع نإ الإ رحسلا
 يف سانلا هب لمعو فنصملا هركذ يذلا رمع رثألو «ثيدحلل ىلوأ لوألاو .دمحأ

 .ًاعامجإ ناكف ريكن ريغ نم هتفالخ
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m0ديمحلا زيرعلا ريسيت  

 000 و رو ر . يس سا هما سس ص ع ق م ر
 باطخلا نب ٌرَمع بتك» :لاق ؛ةدبع نب ةلاجب نع «يراخبلا حيحصا)ا يو

a ر و ٤ i eٌرِحاَوَس تالت التف :َلاَق .ةَرحاَسَو رِحاَس لك اولتقا نأ 0 ا ا . 

 هظفلو «ةرحسلا لتق ركذي مل هنكل «فنصملا هركذ |ك يراخبلا هاور رثألا اذه

 رمع باتك اناتأف فنحألا مع ةيواعم نب ءزجل ًابتاك تنك :لاق ةدبع نب ةلاجب نع

 ذخأ رمع نكي مو سوجملا نم مرح لك نيب اوقّرف :ةنسب هتوم لبق باطخلا نب

 نم اهذخأ ةا هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلادبع دهش ىتح سوجملا نم ةيزجلا
 ءهظفل ال هلصأ دارأ هنأ لمتحي يراخبلا ىلإ فنصملا وزعف اذه ىلعو .رجه يسوجم

 يقهيبلاو دواد وبأو دمحأو قازرلادبع هاورو ءًارصتخم يئاسنلاو يذمرتلا هاورو

 يلع وبأ انثدح لاقف .ةدايزب «هدئاوف» نم يناثلا ءزجلا يف يعيطقلا هاورو «الوطم

 مشاه ينب ىلوم رابع نع «فوع انث «ةفيلخ نب ةذوه انث ءيدسألا ىسوم نب رشب

 ناك نم ىلع اوضرعا نأ باطخلا نب رمع انيلإ بتك :لاق ةدبع نب ةلاجب نع
 ےک ًاعيمج اولكأيو مهتاوخأو مهتانبو مهتاهمأ حاكن اوعدي نأ سوجملا نم '''مكلبق

 .رحاسو نهاك لك اولتقا مث «باتكلا لهأب مهقحلن
 .نسح هدانسإ :تلق

 "”يميتلا نيتحتفب ةدبع نبا ميج اهدعب ةدحوملا حتفب وه :«ةلاجب نع» :هلوق

 .ةقث يرصب «يربنعلا
 :هرخآ ىلإ «...ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ باطخلا نب رمع انيلإ بتك» :هلوق

 «لتقي هنأب نيلئاقلا روهمجلا ججح نم وهو «ةرحاسلاو رحاسلا لتق يف حيرص

 كلام لاق هبو دمحأ نع روهشملا ىلع كلذك وهو «ةباتتسا ريغ نم لتقي نأ هرهاظو

 .مكدنع ناك نم اورم يأ (۱)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ."ةبوتلاب لوزي ال رحاسلا ملع نألو «مهوبيتتسي مل ةباحصلا نإ
 نأل ؛يعفاشلا لاق هبو ءهليبس يلخو هتبوت تلبق بات ناف باتتسي دمحأ نعو

 هملعو رحاسلا كلذكف «هتبوت لبقتو باتتسي كرشملاو ءكرشلا ىلع ديزي ال هبنذ

 ناميإ حص كلذلو ملسأ اذإ باتكلا لهأ رحاس ليلدب «هتبوت عنمي ال رحسلاب

 .مهتبوتو لوعرف ةرحس
 اهولعفل ةبجاو ةباتتسالا تناك ولف ةباحصلا لمع رهاظل حصأ لوألا :تلق

 كرشملا نم ًابيوشتو ًاداسف رثكأ هنأل حصي الف كرشملا ىلع هسايق امأو اهونّيب وأ

 اذهو «هلبق ام بّجي مالسإلا نأل باتكلا لهأ رحاس ىلع هسايق حصي ال كلذكو

 ًاقداص ناك نإف هللا نيبو هنيب |ميف امأ ؛ةبوتلاب هنع ّدحلا طاقسإ يف وه نإ فالخلا

 .“' هتبوت تلبق
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 لعفي نأ لبقو هيلع ضبقلا لبق ًابتات ءاج اذإ امإ هيلع ةردقلا دعب هتبوت لبقت الف قيدنزلاك وهف )١(

 .ٍلئنيح هتمهت مدعل اطوبق حيحصلاف ًائيش
 .هيف فالخ ال امم اذهو (۲)



 ديمحلا زيؤعلا ريسيت ا  (تمبو

 اهل ةَيراَج لتقب تّرَمآ اآ» -اھنع هللا يضر- ةصفح نع حصو سم 8 هر ه- 6 ل راه ر و سمس هاش ص .ال سس هيل صا ل

 202 1 ر سر 2 صا رس
 .بدنج نع حص اَذَكَو .«تلتقف ءاجتَرَحَس

 . يلا باّححصأ نم ِةّنَآلَث نع :دَحَأ لاق

 ةرارز نب دعس نب نمحر لادبع نب دمحم نع «ًاطوملا» يف كلام هاور رثألا اذه

 اهتربد دق تناكو اهترحس اه ةيراج تلتق ب يبنلا جوز ةصفح نأ هغلب هنأ

 نب رمع تنب نينمؤملا مأ يه ةصفحو قازرلادبع هاورو «تلتقف اهب ترمأف

 سه ةنس تتامو «ثالث ةنس ةفاذح نب سينخ دعب ب ىبنلا اهجوزت باطخلا

 .نيعبرأو

 .«بدنج نع حص اذكو) :هلوق

 بعك نب بدنج وهو ءرحاسلا لتاق يدزألا ريخلا بدنج ًاعطق انه هب دارملا

 نب بدنج :لاقيو ءرحاسلا لتاق بعك نب بدنج :متاح وبأ لاق .هللادبع نبا

 ريبزلا ركذ :ربلادبع نبا لاق .هريغو يبلكلا نبا (هنيب قرفو ادحاو |مهلعجف ريهز
 هلتق ىلإ اذهب فنصملا راشأو هريغ هنأ حيحصلاو رحاسلا لتاق ريهز نبا بدنج نأ

 ديلولا دنع ناك :لاق يدهنلا نامثع يبأ نع «هخيرات» يف يراخبلا هاور اك رحاسلا

 ىيحن هللا ناحبس :سانلا لاقف «هيفو ٌةلوطم «لئالدلا» 5 ىقهيبلا هاورو «هلتقف

 ىلع لمتشا دخلا نم ناك املف هيلإ رظنف «نيرجاهملا نم حلاص لجر هآرو .ىتوملا

 .ةريثك قرط اهو اهماهتب ةصقلا ركذو .نجسف ديلولا هب رمأف .هسفن ىيحيلف ًاقداص

 نبا دمحأ مامإلا :وه دمحأ . ايب يبنلا باحصأ نم ةثالث نع دمحأ لاق» :هلوق



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نع رحاسلا لتق ءاج وأ ةثالث نع رحاسلا لتق حص :يأ .«ةثالث نع» :هلوق

 .ملعأ هللاو ًابدنجو ةصفحو رمع ينعي ةي يبنلا باحصأ نم ةثالث
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 ے۲٣ ورکو رح ےک

CDديمحلا زيزعلا ريسيت ملل  

 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب

 : خلا
 ةرثكل هعاونأ نم ًائيش نبي نأ انه دارأ رحسلا يف ءاج ام فنصملا ركذ ال

 هذه هنع تردص نم نأ سانلا نم ريثك دقتعا ىتح سانلا ىلع اهئافخو اهعوقو

 دبع نأ ىلإ رمألا لآو ءايلوألا تامارك نم اهودعو ءءايلوألا نم وهف ءرومألا

 لب ءًاتاومأو ًءايحأ رصنلاو ةءالكلاو ظفحلاو ءرضلاو عفنلا مهنم يجرو اهباحصأ

 نم دب الو «كلملا يف قلطملا ماتلا فرصتلا مهل نأ ءالؤه نم سانأ يف ريثك دقتعا

 .فئاعو رحاسو نهاك نم «هللا ودع نيبو هللا يلو نيب نمؤملا هب قرفي ناقرف ركذ

 .قراوخلا نم ءيش هدي ىلع يرجي دق نم هوحنو ريطتمو رجازو

 نوكي نأ بجي ةداعلا قراوخ نم ءيش هدي ىلع ىرج نم لك سيل هنأ ملعاف

 نهاكلاو مجنملا ربخو ذوعشملاو رحاسلا لعفب قرخنت ةداعلا نأل «ىلاعت هل ًايلو

 سانأل نيطايشلا لعفو .عمسلل نوقرتسملا نيطايشلا هب هربخي ام «بيغلا نم ءيشب

 ةيفوصلا نم سانأك ةعيرشلل ةفلاخم ةضايرو حالصو نيد ىلإ نوبسني نمم
 نوتأيو ءاملا ىلع مهب نوشميو ءاوهملا يف مهب نوريطيف مهوحنو ىراصنلا نابهركو

 ليحبو ةيناطيش ىقرو مئازعب كلذ نوكي دقو مهاردلاو بارشلاو ماعطلاب

 ةيؤرب نوكي دقو .جنرانلا نهدو قلطلا رجحب رانلا نولخدي نيذلاك .ةيودأو

 .هودعو هللا يلو نيب ةكرتشم هذهو عقي ملام عوقو ىلع هب لدتسي امو اهيف ةقداص

 ربخأ اك عقتو ءردقلا قفاوتف هسفن يف ناسنإلا اهدجي ةريط عونب كلذ نوكي دقو

 لاوحألاو ًاجاردتسا كلذ نوكي دقو «ىصحلاب برضلاو لمرلا ملعب نوكي دقو

 ال .هدحو هب مصتعاف هباتك يف هئادعأو هئايلوأ نيب هللا قرف دقو .ةريثك ةيناطيشلا



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .ىقشي الو هب مصتعا نم لضي ال هنإف ءوه الإ هلإ

 090 تور ْمُه اَلَو هع وح ال ہلا كيو كرإ لا :یلاعت هللا لاق

 هءايلوأ نأ ىلاعت ركذف 17-20 :سنوي) ا وقس واڪو ْأْتَماَء حل

 يرجي نأ طرتشي ملو نوقتملا نونمؤملا مه نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا

 رجب ل نإو هلل ًايلو نوكي دق صخشلا نأ لدف .ةداعلا قراوخ نم ءيش مهيديأ ىلع

 هللا نوبت مسنك ثلا :لا لاقو يق تموم ناك اذإ قراونلا نم ءيش هيدي لع

 ءايلوأف 0١ :نارمع لآ) 4© دي روع ةا و بوند رک رھیو هللا حم نوع

 فالخب ناك نمو ءًارهاظو ًانطاب ةا لوسرلل نوعبتملا مه هللا دنع نويوبحملا هللا

 مهنأل ىلاعت هللا مهبحأ اهنإو «ىلاعت هلل ًايلو نوكي نأ نع ًالضف نمؤمب سيلف اذه

 ام اوطخسو ءىضري اب اوضرو ءضغبي ام اوضغبأو «بحي ام اوبحأف هولاو

 نم اوعنمو ىطعي نأ بحي نم اوطعأو «ىهني امع اومنو ءرمأي اب اورمأو ءهطخسي

 .دعبلاو ضغبلا ةوادعلا لصأو برقلاو ةبحملا ةيالولا لصأو .عنمي نأ بحي

 كرتو لفاونلاو ضئارفلاب هيلإ نوبرقملا هبابحأ مه هللا ءايلوأف :ةلمجلابو
 نإف قراوخ مهيديأ ىلع رجت مل نإو ًائيش هللاب نوكرشي ال نيذلا نودحوملا «مراحملا

 نهاكلاو رحاسلا ةيالو ىلع ًاليلد نكتلف هللا ةيالو ىلع ًاليلد قراوخلا تناك

 مه يرجي مهنإف ؛مانصألا داّبعو ءىراصنلاو دوهيلا نابهرو 2"”سّوفتملاو مجنملاو

 مهتسناجمل مهيلع نولزنتي مهغإف ؛نيطايشلا لبق نم يه نكلو «فولأ قراوخلا نم

 لر نل نیلا نر نم لع كَ لَه ره٠ :ىلاعت لاق امك لاوقألاو لاعفألا يف مهل

 بلطي هنأ صخش يف صخش سّرفت اک هيف سّرفتيو صخشلا يف رظني يذلاك ةسارف هل يذلا )١(

 يف درو دقو هيئيعب هب رّحبو هيف رظن روعأ الجر ىأر املك هنأل :لاقف لئسف روعأ ًاصخش

 ةسارف اوقتا هانعمو قرط هل نسح ثيدحلاو «(هللا رونب رظني هنإف ¿ نمؤملا ةسارف اوقتا» :ثيدحلا

 .مكبيصت ال نمؤملا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مملاساببسبب)و

2 
 رش يملا ِرْكذ نع ُشْعَي نمو ال :ىلاعت لاقو «(۲۲۱-۲۲۲ :ءارعشلا) ریا 4 أ نکی

 نم ضعبب نيطايشلا تراط دقو (5 :فرخزلا) 4 نف ل َوُهَف اديس هل ضيف

 يف سانلا نم ريثك ةدمع دجتو طقسف هللا الإ هلإ ال لاقف «ةيالولا ىلإ بستني

 ضعب وأ رومألا ضعب يف ةفشاكم هنع ردص دق هنأ صخش يف ةيالولا مهداقتعا

 وأ ةكم ىلإ ءاوملا يف ريطي وأ توميف صخش ىلإ ريشي نأ لثم ةداعلل قراوخلا
 تاقوألا ضعب يف ربخي وأ ءاوهلا نم ًاقيربإ المي وأ ءاملا ىلع يثمي وأ ًانايحأ اهريغ

 قرس اهب سانلا ضعب ربخي وأ «سانلا نيعأ نع ًانايحأ يفتخي وأ «بيغلا نم ءيشب
 «تيم وأ بئاغ وهو هب ثاغتسا سانلا ضعب نأ وأ .ءضيرم وأ بئاغ لاحب وأ هل

 لدي ام رومألا هذه نم ءيش يف سيلو «كلذ وحن وأ هتجاح ىضقف ءاج دق هآرف

 نأ ىلع هللا ءايلوأ قفتا دق لب «هلل ًايلو نوكي نأ نع ًالضف ملسم اهبحاص نأ ىلع

 هللا لوسرل هتعباتم رظني ىتح هب ٌرتغي مل ءاملا ىلع ىشمو ءاوهلا يف راط ول لجرلا

 نوكي دقو هلل ًايلو اهبحاص نوكي دق رومألا هذه لثمو .هيبنو هرمأل هتقفاومو ایک
 نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيلاو نيكرشملاو رافكلا نم ريثكل نوكت دق اهنإف «هل اودع

 نأ زوجي الف ًاجاردتسا نوكت وأ نيطايشلا لبق نم ءالؤهل نوكتو «عدبلا لهأو

 هللا ءايلوأ فرعي لب «هلل يلو وهف رومألا هذه نم ءيش هل ناك نم لك نأ نظي

 دق رومألا هذه رثكأو ءةنسلاو باتكلا اهيلع لد يتلا مهلاعفأو مهاوحأو مهتافصب

 الو فظنتي الو ةبوتكملا يلصي الو أضوتي ال مهدحأ نوكي صاخشأ يف دجوت

 ىلإ يوأي «بالكلل ًارشاعم تاساجنلل ًاسبالم نوكي لب «ةيعرشلا ةراهطلا رهطتي

 ًازماغ «هتروعل ًافشاك قاوسألا يف يثمي «شحاوفلل ًاباكر «ةثيبخ هتحئار «لبازملا

 «نيطايشلا اهبحت يتلا ثئابخلاو براقعلا لكأي «هتلمحبو «هب ًاتزهتسم «عرشلل
 رِثؤُيو ‹هنم رفنيو نآرقلا عامس هرکی ءاهريغو روبقلا نم هللا ريغل ًادجاس للاب ارفاک

 يدي ىلع ىرج ولف .نمحرلا مالك ىلع ناطيشلا ريمازمو راعشألاو يناغألا عامس
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 ىتح هدنع ًابوبحم «هلل ًايلو نوكي الف يرجي نأ هاسع اذام قراوخلا نم صخش

 .ًارهاظو ًانطاب كي هلوسرل ًاعبتم نوكي
 لاوحألاو جاردتسالا نيبو ةماركلا نيب قرفلا ام اذه ىلعف :تلق نإف

 ؟ةيناطيشلا

 ءعرشلل ًافلاخم صخشلا ناك اذإ هنأل ءقرفلا تفرع انركذ ام تملع نإ :ليق

 لمع نم امإو جاردتسا امإ يه لب «ةماركب سيل رومألا هذه نم هل يرجي اف
 ال يصاعملا نإف دلي هلوسرو هنع هللا ىهن ام باكترا وه اهببس نوكيو «نيطايشلا

 لصحت ال تناك اذإف ءاهيلع تاماركلاب ناعتسي الو هللا ةماركل ًاببس نوكت

 ةثاغتسالاك نيطايشلا هبحت اب لصحت لب ءاعدلاو نآرقلا ةءارقو ركذلاو ةالصلاب

 نم يهف «شحاوفلا لعفو قلخلا ملظ ىلع اهب ناعتسي امم تناك وأ «هللا ريغب

 نع دعبأ ناسنإلا ناك (لكو «ةينامحرلا تاماركلا نم ال ةيناطيشلا لاوحألا

 نيذلا نجلا نإف «هريغ نم رثكأو ىوقأ هل ةيناطيشلا قراوخلا تناك ةنسلاو باتكلا

 رفكلا نم هنوراتخي ام ىلع مهقفاوو ًارفاك ناك نإف مهسنج نم سنإلاب نونرتقي
 ةباتكو مه دوجسللو «هنومظعي نم ءامسأب مهيلع ماسقإلاو لالضلاو قوسفلاو

 ("”وهلطرب ام ببسب هيهتشي ام ًاريثك هعم اولعف ةساجنلاب همالك ضعب وأ هللا ءاسأ

 لصحت ال اهنإف ةماركلا فالخب «يبصو ةأرما نم هاوبم اهب هنوتأي دقو رفكلا نم هب

 «هباتكب كسمتلاو «هل كيرش ال هدحو هئاعدو هيلإ برقتلاو هللا ةدابعب الإ

 اذه ىلع قفتا دقو «ةمارك وهف برضلا اذه نم يرجي |ف «تامرحملا بانتجاو

 .ءاملعلا عيمج قرفلا

 تفرعو اهلهأ تفرع هللا ةيالو اهب لاني يتلا بابسألا َتْفَرَع نإف :ةلمجلابو
 اهبابسأ الو ةيالولا فرعي ال وهو ءايلوألاب عمسي نمم تنك نإو ؛ةماركلا لهأ مه

 .ةوشرلا :ليطربلا )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ب للا انسب“

 5 2 ر مر

 ال وه نع رذنلاو تبلا نعت امو رحاسو قعان لك عم ليمي لب اهلهأ الو

 نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا» باتك مالسإلا خيشلو 200١١ :سنوي) 4( َنوُممْؤَي

 .نيبملا قحلاب هيف یتا هنإف هعجارف «ناطيشلا ءايلوأو
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 ىَألَعلا نب "”َناَّيَح نع ٰفوع اَنَئَّدَح رّفعَج نب دمحم اک دبع اتد دج لاق

 َقْرَطلاَو ةَقايملا َّنإ» :َلاَك ل يللا َعِمَس ُهَّنأ ءهيِبَأ ن ةصيبق نب ُنَطَق اتو

 .«ِتْبجلا َّنِم َةَريَطلاَ

 .ضرألاب طح طلا :ُقرَّطلاَو .ربطلا ٌرِجَر :ُةَقاَيِعلا :ٌفوَع لاَ

 . دج هداتسإ «ناَطيشلا ةر : سلا لاق : "تحل ا

 .هنم رتسملا : :(هحیحص)) ف لاح نباو ُيَياَسَنلاَو ٌَدَواَد يبَاَلَو

 وه رفعج نب دمحمو «لينح نب دمحم نب دمحأ مامإلا وه :«(دمحأ لاق» :هلوق

 نب يلع هلّضف ىتح ةبعش يف تبث «روهشم ةقث «يرصبلا يلذها ردنغب روهشملا
 تس ةنس تام .كلذب يدهم نبا هل رقأ لب يدهم نب نمحرلادبع ىلع هيف ينيدلا

 فورعملا يرصبلا يدبعلا -ميجلا حتفب- ةليمج يبأ نبا وه فوعو . ا*”نيتئمو

 .ةنس نونامثو تس هلو ءةثمو نيعبرأو عبس وأ تس ةنس تام .ةقث يبرعألا فوعب

 .لوبقم يرصبلا ءالعلا وبأ قراخم نب نايح لاقيو ةيتحتلاب وه ءالعلا نب نايحو
 .قودص يرصبلا ةلهس وبأ -نيتحتفب- نطقو

 مضب -قراخملا نبا ةدحوملا رسكو هلوأ حتفب- ةصيبق وه :«هيبأ نع» :هلوق

 .ردنغ وه )١(

 نم ءيش هيف ثيدحلا نأل هتداع نم سيلو دانسإلا فنصملا ركذ (نإ «ةيتحتلا ةانثملا ءايلاب ناّيح (؟)

 .هليزي نأ دارأف دنسلا ةيحان

 ةرثؤم اهن دقتعا نإ موجنلا نم سابتقالاو اهيف ثفنلاو دقعلاو ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا رومألا هذه (۳)

 .رغصأ كرش وهف ببس اهنأ دقتعا نإو ةلملا نم جراح رفاك هدقتعمو ربكأ كرش وهف اهسفنب
 لب نيطايشلا قيرط نع نكت مل نإو رحسلا نم عاونألا هذهو فنصملا لاق امك وهو ؛ديج هدنس )٤(
 .ةميمنلا اهنمو هب تقحلأف داسفإلاو ررضلا يف رحسلاك وهف بيغلا هيف يعدي ام يه

 .نيعستو عبرأ وأ ةئمو نيعستو ثالث ةنس «ةصالخلا»و «بيذهتلا بيذبت» ف (٥)



(CEDديمحلا زيزعلا ريسيت جحر ب  

 .ةرصبلا لزن يباحص «يلالهلا هللادبع وبأ ةمجعملا فيفختو ميما

 رجز :ةفايعلا :فوع لاق :«تبجلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا نإ» :هلوق

 وبأ لاق .كلذك وهو «فوع لاق اك دحاو ريغ هركذ ريسفتلا اذه .ريطلا

 ةداع نم وهو ءاهرممو اهتاوصأو اهئاسأب لؤافتلاو ريطلا رجز :ةفايعلا :تاداعسلا

 سدحو رجز اذإ ًافيع فيعي فاع :لاقي مهراعشأ يف ريثك وهو ًاريثك برعلا
(DDنظو  . 

 ريسفت وهو «فوع هرسف اذكه :(ضرألا يف طخي طخلا قرطلاو» :هلوق
 00 ءارأ : . 1 1

 نإ اهماب يف اهيلع مالكلا يتأيسف ةريطلا امأو .تبجلا نم وهف ناك ام ايأو :تلق

 .ىلاعت هللا ءاش

 لصألا يف تبجلاو :ىضاقلا لاق .رحسلا لامعأ نم يأ :«تبجلا نم» :هلوق
 .رحسلاو رحاسللو هللا نود نم دبعُي ال ريعتسا مث “هيف ريخ ال يذلا "' "لْشَقلا ا« و 5 4 . . هل )ا يح

 نم ةئشان ةريطلا ىنعملا لوألا ىلعف «ةيضيعبت وأ ةيئادتبا امإ هيف نم :ىبيطلا لاقو

 ريغ ةدابع ةلمج نم وأ «ةناهكلاو رحسلا ةلمج نم ةريطلا ىنعملا يناثلا ىلعو «رحاسلا

 ثيدحلا ينو .ىهتنا .(كرش ةريطلا» :يتآلا ثيدحلا يف هلوق هديؤي كرشلا يأ «هللا

 نم ةماجنلا عورف نم وه يذلا هوحنو طخلا ناك اذإ هنأل ميجنتلا ميرحت ىلع ليلد

 ش :به نب ريبخ :رعاشلا لوق كلذ نمو )١(
 تّرومريطلااذإّ يِبجلةلاقم | ًايغلم كت الف بمحلودب ريبخ

 .عدو وأ ىصح اهيف عضوت طوطخ وه (۲)

 سبج هلصأ ليقو هيف ريخ ال يذلا لشفلا لصألا يف تبجلا «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق (۳)

 .هللا نود نم دبعي امل ريعتسا مث «ةلوشفلا يف هتغلابم ىلع اهيبنت ءات نيسلا تلدبأف

 .اهيف ريخ ال تيجلا نم ةريطلاو قرطلاو «ةفايعلا نوكتف (5)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 !؟ةماجتلاب فيكف تبجلا
 . مالک هيف دجأ ل :ناطيشلا ةنر :«نسحلا لاق» :هلوق

 نأ ينعي .«هنم دنسملا «هحيحص) يف نابح نباو يئاسنلاو دواد يبألو» :هلوق

 هب هرسف يذلا ريسفتلا اوركذي ملو «هنم عوفرملا ىلع اورصتقاو ثيدحلا اوور ءالؤه

 وه يئاسنلاو .نسحلا مالك نودب روكذملا ريسفتلا يف دواد وبأ هاور دقو .فوع

 نمحرلادبع وبأ رانيد نب رحب نب نانس نب يلع نب بيعش نب دمحأ ظفاحلا مامإلا
 راشب نباو ىنثملا نب دمحم نع ىور .تافنصملا نم اهريغو «ننسلا» بحاص

 تام .ثيدحلا للعل ملعلاو ظفحلا يف ىهتنملا هيلإ ناكو .قلخو ديعس نب ةبيتقو

 .ةنس نوناثو نا هلو ةئمثالثو ثالث ةنس
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 نم هظيغي ام ةيؤر دنع هنم ملأتي امم توص ناطيشلا ةنرو هيف ملكتي مل -هللا همحر- هعرو نم اذه )١(

 .ءانغلاو برطلاك هرسي ام ةيؤر دنع هب حرفي ام توص وأ ملأتلل يهف تاريخلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت د(”

 َسستْقا ْنَم» :ةال هللا لوسَر لات :ّلاَق -اهُهْنَع هللا َيِضَر- ِساَّبَع نبا ِنَعَو ت سا عمر عع

 هوا وُبَأهاَوَر] .«اّر ام ار ءرخشسلا نِ بش سبا دقک مولا یم يعش

 .[حيِحَص داتسإپ

 هححص اذكو .حيحص دانسإب فنصملا لاق اك دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 .هجام نباو دمحأ هاورو «يبهذلاو يوونلا

 .هتملعت اذإ :هتسبتقاو ملعلا تسبق :تاداعسلا وبأ لاق .(سبتقا نم» :هلوق

 .ملعت نم ىنعملاف ءاذه ىلعو .ىهتنا

 ءيشلا نم ةفئاطلا :ةبعشلاو «موجنلا نم ةعطقو ةفئاط :يأ .«ةبعش» :هلوق

 .هنم ءزج :يأ «ناميإلا نم ةبعش ءايحلا» :ثيدحلا هنمو «هنم ةعطقلاو

 :مالسإلا خيش لاق .هميرحت مولعملا :يأ .«(رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف» :هلوق

 اوف :ىلاعت هللا لاق دقو .رحسلا نم موجنلا ملع نأ لي هللا لوسر حرص دقف

 .( :هط) ا فآ تیر سلال

 ايندلا يف نوحلفي ال موجنلا لهأ نأ ىلع لدي ءارقتسالا نإف عقاولا اذكهو

 .ةرخآلا يفالو

 مثإ لثم مثإلا نم هل داز موجنلا ملع نم داز الك :ينعي .«داز ام داز» :هلوق

 .موجنلا ملع سابتقا داز ام رحسلا بعش سابتقا داز وأ ,رحاسلا

 هنأل كلذو ءرحسلا ةدايز نع عرف مثإلا ةدايز نأل نامزالتم نالوقلاو :تلق

 اذكو «مرحم لطاب موجنلا ريثأت نأ ملعف «هملعب هللا رثأتسا يذلا بيغلا ىلع مكحت

 .بجر نبا هلاق .رفك اهل نيبارقلا بيرقتب اهيلإ برقتلاك هاضتقمب لمعلا
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 نا هم م 22 00 :ىي)إ 5و
 دقق ءاهيف َتَمَت مت < ةدقع َدَقَع ْنَم١ : : 5 َريَرُه يآ ِثيَِح نم يئاَسّنلِلَو

00 

 .اهْيَلِإ لکو ءاي ق َعَت ْنَمَو َكَر َرْفَأ ْدَقَف رس ْنَمَو رس

 له نيبي ملو يئاسنلل هازعو ةريره بأ ثيدح نم فنصملا هركذ ثيدحلا اذه

 هنأ يبهذلا نع فنصملا ركذو ًاعوفرم يئاسنلا هاور دقو ؟عوفرم وأ فوقوم وه

 .حلفم نبا هنّسحو حصي ال :لاق

 اودارأ اذإ ةرحسلا نأ ملعا :ارحس دقف اهيف ثفن مث ةدقع دقع نم» :هلوق

 نم هنوديري ام دقعني ىتح ةدقع لك ىلع اوثفنو طويخلا اودقع رحسلا لمع

 فف تكد ٍرَسَس نِمو # :هلوق يف مهرش نم ةذاعتسالاب هللا رمأ اذهو رحسلا

 عم خفنلا وه ثفنلاو كلذ نلعفي يتاللا رحاوسلا :ينعي (4 :قلفل» 4( دملا

 هسفن تفيكت اذإف رحاسلا لعف ثفنلاو ءامهنيب ةبترم وهو لفتلا نود وهو قير

 كلت يف خفن ةثيبخلا حاورآلاب هيلع نيعتسيو روحسملاب هديري يذلا رشلاو ثبخلاب

 نرتقم ىذألاو رشلل جزامم سّقَن ةئيبخلا "”هسفن نم جرخيف قير هعم ًاخفن دقعلا

 هبيصيف .روحسملا ىذأ ىلع ةيناطيشلا حورلاو وه دعاست دقو .كلذل جزاملا قيرلاب

 .ميقلا نبا هلاق .يعرشلا نذإلا ال يردقلا ينوكلا هللا نذإب رحسلا

 رحسلا ىتأتي ال ذإ كرشم رحاسلا نأ يف صن :«كرشأ دقف رحس نمو» :هلوق

 .مهضعب نع ظفاحلا هاكح اك كرشلا نودب

 هيلع لكوتي ثيحب ًائيش هبلق قلعت نم يأ :«هيلإ لكو ًائيش قلعت نمو :هلوق
 .هالومو هديسو هملإو هبر ىلع دبعلا قلعت نإف ءيشلا كلذ ىلإ هللا هلكو هوجريو

 نكلو ةريره يبأ نم عمسي مل وهو ةريره يبأ نع نسحلا ةياور نم هنأل فيعض ثيدحلا اذه )١(

 .-ىنعملا يف ينعي- هدهاوشل حلفم نبا هنسح

 .هحور(؟)



CDديمحلا زيزعلا ريسيت سي لاس  

 معنو ىلوملا معنو «هالوتو هظفحو هاقوو هافكف هيلإ هلكو هكيلمو ءيش لك ٌبرو

 رحسلا ىلع قلعت نمو 6+ :رمزلا) 4 مدع يفاكب هلأ لآ ل :ىلاعت لاق امك ريصنلا
 ىلع لكوت نمف ةلمجلابو «ةرخآلاو ايندلا يف هوكلهأف مهيلإ هللا هلكو نيطايشلاو
 هل ةلباقم هتهج نم ةرخآلاو ايندلا يف رشلا هاتأو هيلإ لكو ناك نم ًانئاك هللا ريغ

 نم نأ لّوحُت ال يتلا هتداعو لدي ال يتلا هدابع يف هللا ةنس هذهو «هدصق ضيقنب

 وأ هببسب هل ىلاعت هللا ىرجأ هربدي قولخ ىلإ نكر وأ هاوسب قثو وأ هريغ ىلإ نأمطا

 لمأت نمو ."'”نايعلاو صنلاب مولعم رمأ اذهو هلامآ هب قّلع ام فالخ هتهج نم

 دعب ةلمجلا هذه ةدئافو .ًانايع كلذ ىأر ةذفانلا ةريصبلا نيعب قلخلا لاوحأ يف كلذ

 .نيطايشلا ىلع قلعتم هنإف هللا ريغ ىلع قلعتم رحاسلا نأ ىلإ ةراشإلا اهلبق ام
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 .ةلمهملا نيعلا رسكب «نايعلا )١(



 رس ديمحلا زيزعلاريسيت

 يه ؟هّضَعلا ام كأ لم ال :َلاَق كك هللا ٌلوُسَر َّنَأ :ٍدوُعسَم نبا نَعَو

 .[ٌمِلسُم ُاَوَرل «ٍساّتلا َنْ ب ةَلاَقلا ةَميِمَنلا

 ا يأ :«مكتبنأ له» :هلوق

 وبأ لاق .ةمجعملا نوكسو ةلمهملا ا حتفب وه .هضعلا ام» :هلوق

 الأ ""بيرغلا بتك يف ءاج يذلاو ثيدحلا بتك يف ىورت اذكه :تاداعسلا

 (هضعلاو مكايإ» :رخآ ثيدح يفو «داضلا حتفو نيعلا رسكب ا""هّضعلا ام مكئبنأ

 اك «همال تفذحف تهبلا وهو ."'هضعلا نم ةلعف هْضَعلا اهلصأ :يرشختزلا لاق

 ةلاقلا ةميمنلا يه :هلوقب هرسف مث .“نيضع ىلع عمجتو ةفّشلاو ةنّسلا نم تفذح

 ناتهبلاو .بذكلا نع كفنت ال امنأل ٌهَّضَعلا اهيلع قلطأف اذه ىلعو سانلا نيب

 .يبطرقلا هركذ ًابلاغ

 انه هدنع ُهَّضَعلا ىنعم نأ ىلع لدي انه ثيدحلا اذمل فنصملا داريإ رهاظ :تلق

 نبا هاور (ًارحس نوكت نأ ةميمنلا تداك» :ثيدح كلذ ىلع لديو «”رحسلا وه

 ريثك يأ نب ىيحي نع ربلادبع نبا ركذو «فيعض دانسإب «قالخألا مراكم» يف لال

 وبأ لاقو .هنس يف رحاسلا هدسفي ال ام ةعاس يف باذكلاو مامنلا دسفي :لاق

 .سانلا نيب داسفإلاو ةميمنلاب يعسلا رحسلا نمو :«لئاسملا نويع» يف باطخلا

 .ةغللا بيرغ يأ )١(

 .تكسلل ءاهلاو ةغللا لهأ دنع (؟)

 .(ُهَضْعَي) تاتحتفب (َهَضَع) يضاملا ٌهَّضعُي َهَّضَع نم ةنسلا لهأ دنع (۳)

 ًاماسقأو ءازجأ يأ 7 َنيِضِع نارمل ولم َنيِذَلا#» :هيفو ءازجأ نيضعو ,عطقلا :ةضَعلاو (5)

 رخآلا ضعبلاب اورفكو ضعبلاب اونمآف
 يف رحسلا لمع لمعت اهنأل -ًارحس تسيل يهو- رحسلا باب يف ةميمنلا فنصملا لخدأ امنإو (5)

 1 .سانلا نيب داسفإلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سبيل لسبب

 «ةليحلاو ركملا هجو ىلع هلمعو همالكب ىذألا دصقي هنأ ههجوو :«عورفلا» يف لاق

 رثكأ وأ رحاسلا هلمعي ام جتنيو رثؤي هنأ ةداعلاو فرعلاب ملعي اذهلو ؛رحسلا هبشأ

 فصول رفك |نإ رحاسلا لاقي هنكل «نيبراقتملا وأ نيلثاتملا نيب ةيوست همكح يطعيف

 ام هلمع رثؤي انإو رحاسب سيل اذهو ءصاخ هليلدو ءصاخ رمأ وهو رحسلا

 ىهتنا .ةبوتلا لوبق مدعو رفكلا نم هب صتخا ايف الإ همكح ىطعيف هرثؤي

 .ةميمنلاو ةبيغلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو «ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم رهظي هبو

 ةميمنلاو ةبيغلا ميرحت ىلع اوقفتا :مزح نب دمحم وبأ لاق دقو .عامجإلاب كلذك وهو

 .رئابكلا نم اأ ىلع ليلد هيفو «ةبجاولا ةحيصنلا ريغ يف
 عاقيإو لوقلا ةرثك يأ :تاداعسلا وبأ لاق :«سانلا نيب ةلاقلا» :هلوقو

 ةلاقلا تشفف» ثيدحلا هنمو «ضعبلا نع ضعبلل ىكحي اب سانلا نيب ةموصخلا

 .«سانلا نيب
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 سسس إل ديمحلا زيزعلاريسيت

 01 و 7 ودر ھر 2 رر ١ ءا[اَهلَو
 -[|مهنع هللا َيِضَر- َرَمع نب نع |اَهلَو]

 . ارحل ناّيبلا

RM 

 َّنِم نإ :ل ا هللا وسر ن  6nتما

 امأ هللا يبن قدص :ناحوص نب ةعصعص لاق .ةحاصفلاو ةغالبلا :نايبلا

 نم ججحلاب نحلأ وهو قحلا هيلع نوكي لجرلاف «ًارحسل نايبلا نم نإ» :هلوق
 ةفئاط هتلوأت :ربلادبع نبا لاقو .قحلا بهذيف «هنايبب موقلا رحسيف قحلا بحاص

 ىلإ بدألا لهأ ةعامجو ملعلا لهأ رثكأ '”بهذو .مومذم رحسلا نأل ؛مذلا ىلع

 لجرل زيزعلادبع نب رمع لاق دقو :لاق .نايبلا حدم ىلاعت هللا نأل حدملا ىلع هنأ

 .لالحلا رحسلا هللاو اذه :لاقف هلوق هبجعأف ةلأسملا نسحأف ةجاح نع هلأس

 وهو هلك ال ""نايبلا ضعبل مذلا جرخم جرخ هنأ وهو حصأ لوألا :تلق

 ةغالب هيف نوكي وأ قح هنأ عماسلا مهوتي ىتح هنيسحتو لطابلا بيوصت هيف يذلا
 وحنو قحلاب بهذيف «هنايبب موقلا رحسي ىتح ةموصخلا يف ةوق وأ ,دحلا نع ةدئاز

 نالجر هءاج امل ب لاق اذهو ءرحسلاك بولقلا ليمتسي هنأل ًارحس هامسف كلذ

 نايبلا نم نإ» :445 هللا لوسر لاقف ءاهنايبل سانلا بجعف ءابطخف قرشملا نم

 فالخب «دومحمف نايبلا سنج امأو .مهريغو يراخبلاو كلام هاور اك «ًارحسل

 دح ىلإ جرخي مل اذإ الإ نايبلا دمحي ال نكلو ًايكح ناك ام الإ مومذم هسنجف رعشلا

 وهف دحلا اذه ىلإ جرخ اذإف «قحلا ةروص يف لطابلا ريوصت وأ بانطإلاو باهسإلا

 لاجرلا نم غيلبلا ضغبي هللا نإ» ةي هلوقك ثيداحألا لدت اذه ىلعو مومذم

 .رحسلاك ليمتسي هنأل -ًارحس نكي مل نإو- ًارحس نايبلا يمس )١(

 نايبلا ضعبل مذلا جرخم جرخ ثيدحلا نأ حيحصلاو ءحدملل قيس ثيدحلا نأ ىلع روهمجلاف (۲)

 هل راهظإو قحلل رصن هيف ناك نإف «قئاقحلل بلق وأ لطابلل بيوصت هيف ناك ام وهو هلك ال
 .حودمت وهف لطابلل درو

 .باوصلا وه اذه (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ملا ااا

 :هلوقو .دواد وبأو دمحأ هاور «اهناسلب ةرقبلا للختت امك هناسلب للختي يذلا

 وبأ هاور «ريخ وه "زاوجلا نإف لوقلا يف "وجت نأ ترمأ دقل وأ تيأر دقلو»

 .دواد
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 مهوحتو ناهكلا يف ءاج ام

 : خيل
 مويلا ىلإ نودوجوم عمسلا يقرتسم نع نوذخأي نيذلا ناهكلا نأ ملعا

 بهشلاب ءامسلا سرح ىلاعت هللا نأل «ةيلهاجلا يف هيلع اوناك امل ةبسنلاب ليلق مهنكل

 هبيصي نأ لبق لفسألا ىلإ هيقليف ىلعألا هفطخي ام الإ مهقارتسا نم قبي ملو

 علطي ال امم هريغ نع باغ اب سنإلا نم هيلاوم ينجلا هب ربخي ام امأو «باهشلا

 نم مهو «فشكلاو ''”ةيالّولا ىلإ نوبستني سانأ يف ًادج ريثكف ًابلاغ ناسنإلا هيلع

 رحسلاب قلعتي ام ًائيش فنصملا ركذ الو .ءايلوألا نم ال نيطايشلا ناوخإ ناهكلا

 ءاعدا ةناهكلاو .ةرحسلل ءالؤه ةيباشمل فاّرعلاك مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام ركذ

 لص ر ضرالا يف عقيس ٍبيغلا ملع هيف لصألاو «ببس ىلإ دانتسالا ةرآلا يف عقيس اب رابخإلاك بيغلا
 قلطي ظفل نهاكلاو ؛نهاكلا نذأ يف هيقلتف ةكئالملا مالك نم عمسلا نجلا قارتسا

 ةّداح ناهذأ مه موق ؛ناحتمالا ةداهشب ملع يف ناهكلا :يباطخلا لاقو .بيغلاب

 يف مهنوتفتسيو مهرومأ يف نجلا ىلإ نوعزفي مهف «ةيران عئابطو «ةريرش سوفنو
 .تاملكلا مهيلإ نوقليف .ثداوحلا
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 .ةرامإلا يهف رسكلا امأ واولا حتفب )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت س

 ل يتلا ِنَع فل يتلا جاوز ضعَب نع «هجيجص» يف ميسم ىَوَرو

 يبرأ الص هل لث 1 7كّدَصَق بيَ ن هاست هاَّرَع یتا نم» :َلَ
 .(اَموَي

 ىنثملا نب دمحم انثدح :هظفلو .فنصملا لاق اك ملسم هاور ثيدحلا اذه

 نع «عفان نع .-هللادبع :ةخسن- يف هللاديبع نع «ديعس نب ىيحي انث «يزنعلا

 نع هلأسف ًافارع ىتأ نم» :لاق ايب يبنلا نع ايب يبنلا جاوزأ ضعب نع «ةيفص
 ."'(هقدصف» هيف سيلو «هاور اذكه «ةليلو ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش

 دوعسم وبأ هركذ ام ىلع ةصفح يه :(ِْلَك يبنلا جاوزأ ضعب نع» :هلوق
 ضعب هاس كلذكو ءاهدنسم يف «فارطألا» يف ثيدحلا اذه ركذ هنأل يقشمدلا

 .ةاورلا

 عاونأ نم وهو هنايب يتأيس فارعلا :«ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نم» :هلوق

 وأ «هقدص ءاوس هلاؤسو هئيج ىلع بترم ديعولا اذه نأ ثيدحلا رهاظو ناهكلا

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف اك هنع يهنم ناهكلا نايتإ نأل «هربخ يف كش

 «ملسم هاور «مهتأت الف» :لاق ناهكلا نوتأي الاجر انم نإ هللا لوسر اي :تلق

 لب ديعولل بجوم كلذو «بيغلا ملعي ال هنأ يف كش دقف هربخ يف كش اذإ هنألو

 .هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأ دقتعيو عطقي نأ هيلع بجي

 فيكف لئاسلا لاح هذه تناك اذإ :«ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت م»:هلوق

 يف ةئزجم تناك نإو ءاهيف هل باوث ال هنأ هانعم :هريغو يوونلا لاق ؟لوؤسملاب

 .ءاوس ملسم دنسب «دمحأ دنسم» يف يه لب (ملسم حيحصا يف تسيل «هقدصف» ةملك )١(

 مدعو ناهكلا نع دعبلا ثيدحلاب دارملاو «ملق قبس اهلعلو (دمحأ دنسمل يف «هقدصف» هملك (۲)

 ناهكلا نع لئس ال لي لاق دقو هيلع مه اب فارتعاو محل ميظعت هيف ف مهلاوس نأل مهلاؤس

 .'مهنأشل اراهظإ ءيشب اوسيل»



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ضرأ يف ةالصلا هذه ريظنو «ةداعإ ىلإ اهعم جاتحي الو هنع ضرفلا طوقس

 ©!انباحصأ روهمج هلاق .اهيف هل باوث ال نكل ءءاضقلل ةطقسم ةئزج ةبوصغم

 طوقس نائيش اهيلع بترت لماكلا اههجو ىلع اهب ىتأ اذإ ضرفلا ةالصف :اولاق
 نود لوألا هل لصح ةبوصغم ضرأ يف اهادأ اذإف «باوثلا لوصحو «ضرفلا

 مزلي ال هنأ ىلع نوقفتم ءالعلا نإف ثيدحلا اذه يف ليوأتلا اذه نم دب الو يناثلا

 ىلع ينبم وهو همالك اذه هليوأت بجوف ةليل نيعبرأ ةالص ةداعإ فارعلا ىتأ نم
 ءازجإلا مزلتسي ال ةداعإلا مدع نأ باوصلاو ةداعإلا مدعو ءازجإلا نيب ةمزالملا

 ال اهنأ دمحأ بهذم نم روهشملاو عازن اهئازجإ يف ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا نكل

 :يبطرقلا لاق هوحنو نهاكلا نايتإ نع يهنلا ثيدحلا يفو .اهتداعإ بجتو ئزجت

 نم ًائيش ىطاعتي نم ىلع ميقي نأ هريغو بستحم نم كلذ ىلع ردق نم ىلع بجي

 رتي الو «مهيلإ ئجي نم ىلعو ريكنلا دشأ مهيلع ركنيو تاريزعتلا نم كلذ

 ريغ مهنإف ملعلا ىلإ بسني نم مهيلإ ءيجي نم ةرثكب الو رومألا ضعب يف مهقدصب

 .روذحملا نم مه:ايتإ يف امب لاهجلا نم لب «ملعلا يف نيخسار
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 .يعفاش يوونلا نأل ةيعفاشلا يأ )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت س

 لومي اڄ ُهَفَّدَصَم ءاتهاگ ىَنَأ ْنَم» :َلاَق يڪ يتلا نڪ َهَريَرُه يا نَعَو
 .[دْواَد وأ اورا ادي دم لع لرأي" ١م ُلَقَ

 انثدحو دامح انث ليعاسإ نب ىسوم انثدح :هظفلو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 ةريره يأ نع ةميمت يبأ نع ؛مرثألا ميكح نع «ةملس نب دامح نع «ىيحي انث «ددسم
 وأ لوقي اب هقدصف هثيدح يف ىسوم لاق- ًانهاك ىتأ نم» :لاق كي هللا لوسر نأ

 دقف اهربد يف هتآرما ينعي ددسم لاق ةأرمأ ىتأ وأ اضئاح هتأرما ددسم لاق ةأرما ىتأ

 لاقو «هوحنب هجام ¿ نباو يئاسنلاو يذمرتلا اورو . لک دمحم ىلع لزنأ امم ءىرب

 ةهج نم ثيدحلا اذه '" ' دمحم فعضو «مرثألا ثيدح نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا

 .مئاقلاب هدانسإ سيل :يبهذلا لاقو «فيعض هدنس :يوغبلا لاقو هدانسإ

 يف أطخأو «ركنم هنتم نأ ىعداو هفعض نايب يف يرمعيلا حتفلا وبأ لاطأ :تلق

 دعب فنصملا هركذ ام اهنم ةحيحص دهاوش هل نهاكلا نايتإ نإف كلذ قالطإ

 نع حيحص دانسإب ديمح نب دبع هاور ام اهنم ,دهاوش هل ربدلا يف ةأرملا نايتإ كلذكو

 نع ينلأست :لاقف اهربد يف ةأرملا نايتإ نع سابع نبا لأس ًالجر نأ سوواط

 نبا هححصو «هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام اهنمو ؟رفكلا

 «اربدلا يف ةأرما وأ ًالجر ىتأ لجر ىلإ هللا رظني ال :ًاعوفرم سابع نبا نع مزح
 .ملعأ هللاو "”ضئاحلا نايتإ ركذ هنتم نم ركني ام ةياغو .ةريثك كلذ يف ثيداحألاو
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 ةلأسملا وأ ةيضقلا هذه يف هقدص نإو ةلملا نم جرخو رفك بيغلا ملع ىوعد يف هقدص نإ (1)

 .قسفو ىصعو أطخأو طلغ دقف ءامسلا نم تعمس نوكت نأ لاتحال

 .هخيش هنأل يراخبلا دمحم فعضو» هلوقب يذمرتلا دوصقم (۲)

 لوسرلا هنع رفني نأ برغتسي الف «هنع هللا ىهن دق ضئاحلا ةأرملا نايتإ نإف اذه يف ةراكن الو (۳)
 .«رفك دقف» :هلوقب -مالسلا هيلع-



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ًافاَّرَع یتا ...امههطرش د ىلع ٌحِِحَص :لاكَو «مكاَخاَو ةعبرالل]

 وش زرار اک اهب ُهَقَّدَصَف ءاتهاگ وأ

 فوفو ُهَلثِ ٍدوُعسَم نبا نع ٍديَج ديَج تسب ىلعي يبألَو

 ةريره يبأ نع يقهيبلاو دمحأ هاور دقو .يوارلا مسا فنصملا ضّيب اذكه

 يبأ نع ."”سآلخ نع «فوع نع ءديعس نب ىيحي انثدح :دمحأ ظفلو ًاعوفرم

 ىور دقف يراخبلا طرش ىلع دانسإ اذهو .هركذف ةي يبنلا نع «نسحلاو ةريره

 .ثيدحلا ...ًايبح ًالجر ناك ىسوم نأ ثيدح ةريره يبأ نع «سًالحخ نع فوع
 ىلعو «يوق هدانسإ :يبهذلا لاقو «حیحص ثيدح :«هيلامأ» ٤ يقارعلا لاق

 يف عبت هنظأو مهنم دحأ هوري مل هنإف كلذك سيل ةعبرألا ىلإ فنصملا وزعف اذه

 دار هلعلو مهوف مكاحلاو «ننسلا» باحصأ ىلإ «حتفلا» يف هازع هنإف ظفاحلا كلذ

 .هلبق يذلا

 خلا اذه نيب ضراعت ال :مهضعب لاق :هرخآ ىلإ ""انهاك ىتأ نم» :هلوق

 ذإ «ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نم» :ثيدح نيبو

 نإف ءرفكي هنإف بيغلا ملعي هنأو هقدص ًادقتعم هلأس هنأ ثيدحلا اذه يف ضرغلا

 ةهجلا هذه نم هقدصف ماهلإب هنأ وأ ,ةكتالملا نم هتعمس ام هيلإ يقلت نجلا نأ دقتعا

 هجو يأب هقدص دقتعا ىتم رفكي هنأ ثيدحلا رهاظو رظن هيفو .لاق اذك رفكي ال

 لبق نم وأ نيطايشلا لبق نم كلذ ناك ءاوسو «بيغلا ملعي هنأ هداقتعال ناك

 يفو «نيطايشلا نع نوذخأي اوناك |نإ ةوبنلا تقو يف ناهكلا بلاغو يس ال ماحلإلا

 .نيتطوطخملا يف ضايب اذك )١(
 .ةففخملا ماللا حتفو «ةمجعملا ءاخلا رسكب (؟)

 .ةانثملا ءايلا ديدشتو ةزمهلا رسكو ءارلا حتفب وهو «نجلا نم يثر يذلا وه :نهاكلا )۳(



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 تبجح ءيش نع هلأسف ًانهاك ىتأ نم» :اعوفرم ةلثاو نع يناربطلا هاور ثيدح

 ول اذهف- فيعض :يرذنملا لاق .«رفك لاق اب هقدص نإف ةليل نيعبرأ ةبوتلا هنع

 هيف يذلا ثيدحلا نإف «هل دهشي ثيداحألا نم مدقت ام نكل ةلأسملا يف صن -تبث

 اهيف يتلا ثيداحألاو هقيدصت ركذ هيف سيل ةليل نيعبرأ ةالصلا لوبق مدعب ديعولا

 .هقيدصتب ةديقم رفكلا قالطإ

 باتكلا لزنملاب دارملا :يبيطلا لاق : الب دمحم ىلع لزنأ اب رفك دقف» :هلوق

 .ىهتنا .هيلع لزنأ امو يي دمحم نيد نم ئرب دقف هذه بكترا نم :يأ ؛ةنسلاو

 نع لقني لاقي الف ؟فقوتلا بجي وأ رفك نود رفك عوضوملا اذه يف رفكلا لهو

 براق يأ ديكأتلاو ديدشتلا ىلع اذه :ليقو «دمحأ نع نيتياور هيف اوركذ .ةلملا

 .نالطاب نالوقلا ناذهو ءةمعنلا رفك دارملاو ءرفكلا

 .«ًافوقوم هلثم دوعسم نبا نع ديج دنسب ىلعي يبألو" :هلوق
 بحاص مامإلا يلصوملا ىنثملا نب يلع نب دمحأ همسا :ىلعي وبأ

 يبأ نبا ركب يبأو ةمثيخ يبأو نيعم نب ىبحي نع ىور هريغو «دنسملا» ك فيناصتلا

 هاور رثألا اذهو .ةئمثالثو عبس ةنس تام .ظافحلا ةمئألا نم ناكو «قلخو ةبيش

 ب هقدصف ًارحاس وأ ًانهاك ىتأ نم» :هظفلو ملسم طرش ىلع هدانسإو ًاضيأ رازبلا

 رحاسلاو نهاكلا رفك ىلع ليلد هيفو هلي دمحم ىلع لزنأ اب رفك دقف لوقي

 كلذ دقتعي امل قّدصملاو ءرفك كلذو بيغلا ملع نايعدي األ امل قّدصملاو

 ."”اضيأ رفك كلذو هب ىضريو
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 .ةلملا نم جرخي ربكأ رفك )١(



 حاج ديمحلا زیزعلاریسیت

 َنَهَكَت وأ هَل ربطت و ا د نم اتم سیل :ًاعوفرم ٍنيَصُح نب َناَرِمِع نَعَو رص ۴ تا اي ¢ 0

 كد ذوي جاك یک نَمَو هل رجش وأ رك وأ هَل نك أ
2 

 ب ناربطلا ُهاَوَرَو ِدّيَج واتساب ب ُراَزبلا ُهاَوَر ل دم ىلع َلِنَأ 3

.ورخآ یل ىّنأ نَمَو» :ُهلوَق َنوُد سابع نبا ثب تيد دَح نم
 

 3 م

 عام

 دانسإ :يرذنملا لاق «طسوألا» يف فنصملا لاق اى يناربطلا هاور ثيدحلا اذه

 ديج رازبلا دانسإو «نسح يناربطلا

 انعابتاب نيلماعلا انعايشأ نم وه نم كلذ لعفي سيل يأ :«انم سيل» :هلوق

 ."'”انعرشل نيفتقملا

 كلذكو «هل ريطتي نم يأ «هل ريطت وأ» ةريطلا لعف يأ :(رّبطت نم» :هلوق

 .(هل رحس وأ» (هل نهكت وأ١ (نهكت» ىنعم

 رازبلا ركب وبأ قلاخلادبع نب ورمع نب دمحأ همسا :«رازبلا هاور» :هلوق

 نباو راشب نبا نع ىور .«فنصملا هيلإ ازع يذلا «ريبكلا دنسملا» بحاص يرصبلا

 نينثا ةنس تام .هظفح ىلع لكتيو ئطخي ةقث :ينطقرادلا لاق .قلخو ىنثمل
 قفز

 نيتكئمو نيعستو
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 الإو ءرانلا يف هنودلخيو ةيصعملاب نورفكي نيذلا ةلزتعملاو جراوخلا ىلع درلا حراشلا دارأ )١(

 «ادودخلا برض نم انم سيلا :هلثمو « رجزلا ديفيل كرتي لب رسفي ال كلذ لثم نأ لصألاف

 .ةريبك هنأل لمعلا اذه نم ريفنتلا دارملا لب رفكي هنأ دارملا سيل «انم سيلف انشغ نم»

 .ناتئمو نيتس ةنس تامو «ةئمو نيتس ةنس دلو «ةنس ةئم شاع (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت x ل ب7 /)

 ا ُلَدَيسم ِتاَمّدَقُمِ رومألا ةَفِرعَم يعدي يِنّلا :ٌفاّرَعلا» :يوَعَبلا لاق

 .هَكِلَذ وح .ةَلاَضل ٍناَكَمَو ٍقوُرسَلا َلَع
 ؛لبقَتسمْلا يف ِتاَيَْلا ٍنَع يحي يذلا َوُه :ٌُنِهاَكلاَو .ُنِهاَكلا َوُه :َلبِقَو

 .ِريِمَّضلا يف اّ ربح يلا : يقو

 نمي .مهوحنَو ِلاَمَرلاَو مجنملاو نهاکلِل مسا :ةيوب نبا سابعا وأ لاق

 .ٍقرطلا و روُمألا ةفرع يف ملكتي
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 ييحمب فورعملا ءارفلا نب دوعسم نب نيسحلا همسا :-نيتحتفب- :”يوغبلا . . قلل .

 دعا .ًادهاز ًاهيقف ةقث ناكو ناسارخ لهآ ملاعو «فيناصتلا بحاص «يعفاشلا ةنسلا

 .ةتمسمخو ةرشع تس ةنس لاوش يف تام

 نسح ريسفت اذه :هرخآ ىلإ «رومألا ةفرعم يعدي يذلا "'فارعلا» :هلوق

 نسحأو «ةلاضلاو قورسملاك عقاولا نع ربخي يذلا وه فارعلا نأ يضتقي هرهاظو

 مهوحنو لامرلاو مّجنملاو نهاكلل مسا فارعلا نأ :مالسإلا خيش مالك هنم

 يف لخدي مّجنملاو :ًاضيأ لاقو ءفشكلا يعدي وأ بيغلا ملع يعدي يذلا رزاحلاك

 مسا يف لخدي مّجنملاو :اضيأ لاقو «هانعم يف وه مهضعب دنعو «فارعلا مسا

 نم نيرخآ دنعو برعلا نع كلذ يكحو ءاملعلا نم هريغو يباطخلا دنع نهاكلا

 :دمحأ مامإلا لاقو «ىنعملا ةهج نم هب قحليف «هنم ًالاح أوسأو نهاكلا سنج

 مجنملا فارعلا :تاداعسلا وبأ لاقو .ثبخأ رحاسلاو رحسلا نم فرط فارعلا

 .(ةنسلا حرش» باتك هل )١(

 فرعيو ءرثألا صقي نم :يناثلاو «نهاك اذهف بيغلا ملع يعدي يذلا :امهدحأ ؛ناسق فاّرعلا (۲)

 .بيغلا ملع نم سيلو ةفايقلا نم اذهف كلذب



 بسسس ب ديمحلا زيزعااريسيت

 نم :ميقلا نبا لاقو "هب ىلاعت هللا رثأتسا دقو بيغلا ملع يعدي يذلا رزاحلاو

 نم نأ ةفرعم اذه نم دوصقملاو ءًافارعو ًافتاع هوس مهدنع رجزلا ناسحإب رهتشا

 يف هل كراشم امإو ءنهاكلا مسا يف لخاد امإ وهف تابّيغملا نم ءيش ملع يعدي

 نايحألا ضعب يف ةبئاغلا رومألا ضعبب ريخملا ةباصإ نأ كلذو «هب قحليف ىنعملا

 ىصحلاب برضلاو رجزلاو لأفلاب نوكيو نيطايشلا نم وه ام هنمو فشكلاب نوكي
 .ةيلهاجلا مولع نم اذه وحنو رحسلاو ةناهكلاو ميجنتلاو ضرألا يف طخلاو

 نيمّجنملاو ناهكلاو ةفسالفلاك لسرلا عابتأ نم سيل نم لك ةيلهاجلاب ينعنو

 مهل سيل موق مولع هذه نإف .ِةكَك يبنلا ثعبم لبق اوناك يذلا برعلا ةيلهاجو

 اهبحاص ىمسي رومألا هذه لكو «-مالسلا مهيلع- لسرلا هب تءاج اهب ملع
 دقو .'"''ديعولا هقحل نولوقي اب مهقّدصف مهاتأ نمف امهانعم يف وأ ًافاّرعو ًانهاك

 «هملعب ىلاعت هللا رثأتسا يذلا بيغلا ملع اهب وعداف ماوقأ مهنع مولعلا هذه ثرو

 اهيلع لدتساو ةيالولا ىعدا نم نأ بير الو «ةمارك كلذ نأو ءايلوأ مهنأ اوعداو

 رمأ ةماركلا ذإ ؛نمحرلا ءايلوأ نم ال ناطيشلا ءايلوأ نم وهف تابّيغملا نع هرابخإب
 ءاهيف يلولل عنص ال ةح اص لامعأ وأ ءاعدب امإ «يقتملا نمؤملا هدبع دي ىلع هللا هيرجي

 ملعأ ينإ اوملعا سانلل لوقيو هلل يلو هنأ يعدي نم فالخب اهيلع هل ةردق الو

 ةقدصلا لبإ تقرس الو ةفايقلا نم اذه لب ميجنتلاو ةناهكلا نم سيلف رثألا ّصقي يذلا امأو )١(

 الف هبشلا ةفايق امأو ءرثألا ةفايق اذهف ءرثألا ٌصقي نم مهرثأ يف ايب يبنلا لسرأ خيرصلا ءاجو
 هذه نإ) :اهلجرأ تدب دقو ةفيطق يف نافحتلم امهو ةماسأ هنباو ةئراح نب ديزل فئاقلا لاق

 .بابلا اذه نم سيل اذهف «ضعب نم اهضعب لجرألا
 ةيضقلا هذه يف مهقدص نإو «ةلملا نع جراخ رفاك وهف بيغلا ملع ىوعد يف مهقدص نإ (0)

 جرخي ال رفك نود ًارفك رفاك وهف نوقدصيف نجلا وأ ةكئالملا نم ربخ مهيتأي دق هنأو ةلأسملاو

 يفْنَمُوَكَياَل لكإ» :ىلاعت هلوقب بذك دقف بيغلا ىوعد يف نهاكلا قّدص نم كلذلو ةلملا نع
 عاش یم 2101011 م 2021

 .ةلملا نع جرخو رفك هنم ءيشب وأ نآرقلاب بدك نمو 4 هَ الإ بَل ٍضْرأْلاَو ٍتوَمَّسل



 بيمحلا زيزعلا ريسيت ©

 ًابابسأ تناك نإو بابسألا نم انركذ اب لصحت دق رومألا هذه لثم نإف تابّيغملا

 ةئم اهعم نوبذكيف» :ناّهكلا فصو يف يب لاق اذهلو «بلاغلا يف ةبذاك ةمرحم

 ناّهكلا ليبس كلس نم لاح اذكهو «ةئم نوبذكيو ةرم نوقدصي مهنأ نّيبف «ةبّذك

 هبذك ىلع ليلد هاوعد سفن نأ عم سانلا رئامض يف اهب ملعلاو ةيالولا يعدي نمم

 (۳۲ :مجنلا) 4 کشا أ ق :هلوقب اهنع يهنملا سفنلا ةيكزت هاوعد يف نل

 مهفوخو اه مهبيعو مهسوفن ىلع ءارزإلا مهنأش لب ءايلوألا نأش نم اذه سيلو

 ينو .بيغلا ملعن انأو ءايلوأ انآ اوفرعا :نولوقيو سانلا نوتأي فيكف مهر نم

 كبسحو رومألا هذهب ايندلا صانتقاو «قلخلا بولق يف ةلزنملا بلطي كلذ نمض
 ىواعدلا هذه نم مهدنع ناكفأ ءايلوألا تاداس مهو نيعباتلاو ةباحصلا لاحب

 أرق اذإ ءاكبلا نم هسفن كلمي ال مهدحأ ناك لب «هللاو ال ؟ءيش تاحطشلاو

 «هتالص يف يكبي فوفصلا ءارو نم هجيشن عمسي رمع ناكو «قيدصلاك نآرقلا

 ميت ناكو «سانلا هدوعي يلايل اهنم ضرميف ليللاب هدرو يف ةيآلاب رمي ناكو

 ىلإ موقي مث «رانلا نم ًافوخ ًاليلق الإ مونلا عيطتسي ال هشارف يف بلقتي يرادلا

 دعرلا ةروس يف مهتافص نم ىلاعت هللا ركذ ام ءايلوألا تافص يف كيفكيو هتالص

 ءايلوألا مه تافصلا كلتب نوفصتملاف ءروطلاو «تايراذلاو .ناقرفلاو «نينمؤملاو

 ءايربكلا نم صتخا ايف نيملاعلا بر ةعزانمو «بذكلاو ىوعدلا لهأ ال ءايفصألا

 يعّدملا نوكي فيكف «'''رفك بيغلا ملع هاوعد درج لب بيغلا ملعو «ةمظعلاو
 هذه اوثرو نيذلا نيرتفملا ءالؤهب بطخلا دتشاو ررضلا مظع دقلو ؟ًايلو كلذل

 ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن .رئاصبلا شيفافخ ىلع اهب اوسّبلو نيكرشملا نع مولعلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف

 .نآرقلاب بذكم هنأل ةلملا نم جرخي ربكأ (۱)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نع ملسمو دمحأ ىور دقو ؟ةناهكلا نم طخ ا ملع نوكي فيك :تلق نإف

 ناك :لاقف نوطخي لاجر انمو ةي هللا لوسرل لاق هنأ يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 .«كاذف هطخ قفاو نمف طخب ءايبنألا نم يبن
 ىلإ انل قيرط ال نکل «هل حابم وهف طخ قفاو نم نأ هانعم يوونلا لاق :تلق

 انل سيلو ةقفاوملا نيقيب الإ حابي ال هنأ دصقلاو حابي الف ةقفاوملاب نيقيلاب ملعلا

 ناك يبنلا كلذ طخ نأل هيطاعت نع رجزلاو هنع يهنلا هب دارملا :هريغ لاقو .نيقي

 نأ مهوتل ًاعفد مارح طخلا كلذف لقي ملو هتوبن تعطقنا دقو .هتوبنل ًالَعو ةزجعم

 .مارح يبنلا كلذ طخ

 كلذ طخل هتقفاوم وه طخلا بحاص ةباصإ ببس نأ ىنعملا نأ لمتحيو :تلق

 ىلإ ةبسنلاب ةردان ةباصإلا تناكو كلذك ناك اذإو .باصأ هّطخ قفاو نمف «يبنلا
 عاونأ نم هاطاعتي نم ىلإ ةبسنلاب كلذ راص ةقفاوملاب نيقيلا ىلإ قيرط الو طخلا

 .ىنعملا يف هتكراشمل ةناهكلا

 فاّرعلاو نهاكلا مكح نأ دمحأ مامإلا بهذم نأ ملعاف كلذ تملع اذإ

 .باحصألا نم دحاو ريغ هركذ .التق الإو ابات نإف ةباتتسالا

 «هعيطت اأو نجلا عمجي هنأ معزيو «عورصملا ىلع مزعي يذلا مّرعملا امأف

 انركذ نيذلا ةرحسلا يف انباحصأ امهركذ «يفاكلا» يف لاقف ءرحسلا © ذِي يذلاو

 هيف صخر دق لاقف ءرحسلا لحي لجرلا نع لئس امل دمحأ فقوت دقو .مهمكح

 ام :لاقو هدي ضفنف «هيف بّيغيو ءام ريجنطلا يف لعجي هنإ :ليق «سانلا ضعب

 :لاق !؟اذه ام يردأ ام :لاق ؟لحي اذه لثم ىتؤي نأ ىرتف :هل ليق ؟هذه يردأ

 .لتقي الو «هبحاص رفكي ال هنأ ىلع لدي اذهو

 .بارتلاو لمرلا يف طخلا يأ (1)

 .لُغْفَي لعق لي لح نم (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سمج اجب”

 «لتقيو رفكي هنإف نجلا ىلإ برقتلاو كرشلاب الإ لصحي ال كلذ ناك نإ :تلق
 . "'نّيبلا مارحلا يف اذه لثم لوقي دق هنإف «رفكي ال هنأ ىلع لدي ال دمحأ ٌّصَنو
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 .طايتحالاو عرولا باب نم )١(



 ہک ديمحلا زيزعلاريسيت

 ء 2 2 2 4 رسا 2 7 8 وع 7 2 ٠ مآ فس

 ىَرأ اَم» :موجنلا يف َنوُرظنَيَو ٍناَج ا نوبت ا ي سابع ذب لاقَو
 لس ي الس لمس ر

 نبا نع يناربطلا هاور دقو «هزعي ملو «سابع نبا نع فنصملا هركذ رثألا اذه
 يف سراد داج بأ فورح ملعم برا :هظفلو «فيعض هدانسإو ءاعوفرم سابع

 هنع هيوجنز نب ديمح ًاضيأ هاورو «(ةمايقلا موي قالخ نم هللا دنع هل سيل موجنلا

 .«قالخ هللا دنع هل سيل داج يبأ فورح ملعتمو موجنلا يف رظان بر» :ظفلب

 نم هللا دنع هل ملعأ ال ىنعمب ىرأ نم ةزمهلا حتف زوجي :«ىرأ ام» :هلوق

 ماحتقا نم هيف اهب هلاغتشال كلذ نظأ ال ىنعمب اهمض زوجيو «بيصن يأ قالخ

 نمل اهملعتو داج يأ ةباتكو «هب هللا رثأتسا يذلا بيغلا ملع ءاعداو ةلاهجلاو رطخلا

 ةعدتبملا ضعبلو .فورحلا ملع ىمسي "يذلا وه بيغلا ملع ةفرعم اهب يعدي

 .كلذب سأب الف لمجلا باسحو يجهتلل اهميلعت امأف «فنصم هيف
 اك «رييستلا ال ريثأتلا ملع ىلع لومح اذه :«موجنلا يف نورظنيو» :هلوق

 مهفراعم نم لطابلا لهآ هاتؤي اب رارتغالا مدع هيفو «ميجنتلا باب يف ءيجيس

 َنِي مُهَدْنِع اَمِي اوخرف تكلا مُهْلُسُر مهتءاج امف # :ىلاعت لاق اك مهمولعو

 01 :رفاغ) 7(4 نوزه ند هي اوناک اَم مهي فاو ِمِلِعْل
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 اهملعت اذإف «يطح زّوه دجبأ» :لاقيف بكرت اهنأل داج يبآ تيمس «د ج بأأ» داج يبأ ملعت (۱)

 مايقو طخلاو سحنلاو ةواقشلاو ةداعسلاك تانئاكلا يف ريثأتلا يف بيغلا ملع ةفرعم اهب يعدي

 يجهتلل اهملعت امأو «ريثأتلا ءاعدا نم هيف امل مرحملا لطابلا ريثأتلا ملع اذهف اهاوزو لودلا

 ةفرعمو تاهجلاو ةلبقلا ةفرعمو مالعألا ةدالوو تايفولاو ءايشألا طبضل لمجلا باسحو

 رييستلا ملع اذهف رمقلا لزانمو جوربلا ملعتيف رذبلا تاقوأو ءاتشلا ءيجي ىتمو ةنسلا لوصف

 .لزانملاو موجنلاو بكاوكلا ريس ملعي هنأل رييستلا ملع يمسو ءزئاجلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت بللجم” اديب

 باب
 ةرشنلا يف ءاج ام

 خلا
 نوكت دق اهنأل «ةرشنلا يف ءاج ام ركذ ةناهكلاو رحسلا مكح فنصملا ركذ ام

 يتأيس اك «ةحابم نوكت دقو «ديحوتلل ةداضم نوكتف «ةرحسلاو نيطايشلا لبق نم

 نظي ناك نم هب جلاعي «ةيقرلاو جالعلا نم برض ةرشنلا :تاداعسلا وبأ لاق

 فشكي يأ :ءادلا نم هرماخ ام هنع اهم رشي هنأل ةرشن تيمس «نجل ا نم ًاّسم هب نأ

 .لازيو

 :ثيدحلا هنمو «ًاريشنت هنع ترشن دقو «رحسلا نم ةرشنلا :نسحلا لاقو

 .هاقر يأ (١:سانلا) ((( سالا برب دوعأ لق ب هرشن مث هباصأ ًابط لعلف»

 .ةيقرلاو ذيوعتلاك يهو «ةرشنلا هل بتك اذإ ًاضيأ هرّشَنو :هريغ لاقو

 الإ هيلع ردقي داكي الو ءروحسملا نع رحسلا لح ةرشنلا :يزوجلا نبا لاقو

 .رحسلا فرعي نم
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1 

2 
٠. 

 2 ع ر دس ارا < ور 0

 لَمَع نم يه» :لاقف ؟ةّرشنلا نَع ليس هيي هللا لوسَر نأ :رباَج نع
 تر س ر ور ر ت

 .[دّيَج دتس َدَمحَأ ِهاَوَر] (ناطيشلا
٠. 
2 

١ N ےس 

 ت سو

 .ُهَلُك اده رک دوُعسَم نبا :َلاَقَق اهنَع ُدَحَأ َلْيَس :َلاَقَو 3َْواَد وبَأو

 باتك يف دايز نب لضفلاو «هننس» يف دواد وبأ هنع هاورو «دمحأ هاور ثيدحلا اذه

 نع «هبٺم نب بهو همع نع «هبنم نب لقعم نب ليقع نع «قازرلادبع نع «لئاسملا»
 «ةبيش يبأ نبا هاورو «هدانسإ ظفاحلا نّسحو «ديج هدانسإ :حلفم نبا لاق .هركذف رباج

 .«ناطيشلا لمع نم ةرشنلا» :هعفر نسحلا نع «ليسارملا» يف دواد وبأو

 ةدوهعملا ةرشنلا يأ :دهعلل ةرشنلا يف ماللاو فلآلاب :«ةرشنلا نع لئس» :هلوق

 تاذوعتلاو ىقرلاب ةرشنلا ال .ناطيشلا لمع نم يه اهنوعنصي ةيلهاجلا لهآ ناك يتلا

 .يتأيس ايف ميقلا نبا هررق امك زئاج كلذ نإف ءةحابملا ةيودألاو ةيعرشلا
 .دمحأ دارم هلك اذه :«هركي :دوعسم نبا لاقف اهنع دمحأ لئس لاقو» :هلوق

 ةباتكب يتلا ةرشنلاو ناطيشلا لمع نم يتلا ةرشنلا هركي دوعسم نبا نأ ملعأ هللاو

 «نآرقلا ريغو نآرقلا نم اهلك مئامتلا هركي ناك دوعسم نبا نإف «'''مئامتلاك قيلعتو

 .ههرك ًادحأ ملعأ الف قيلعت ريغ نم همالكو هللا ءاسأب ىقرلاو ذيوعتلاب ةرشنلا امأ

 .ىقرلاو مئاتلا نوهركي اوناك:”'ميهاربإ نع ةبيش يبأ نبا هاور ام كلذكو

 .انركذ ام ىلع لومحم هرّدلاو
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 نيرخأتملا ءاهقفلا دنع امأ «ةنسلاو نآرقلا يفو .فلسلا دنع اذهو «ميرحتلا ةهاركلاب دارملا )١(

 .هيزنتلا ةهاركلاب نوديريف
 .عئارذلا دس باب نم عنميف هريغ قيلعت ىلإ ةليسو هنأل نآرقلا نم ناك ولو (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 قيرط نم «ننسلا» باتك يف مرثألا ركب وبأ هلصوو «يراخبلا هقّلع رثألا اذه
 سمتلي :ظفلب ةداتق نع يئاوتسدلا ماشه قيرط نمو «هلثم ةداتق نع ءراطعلا نابأ

 .عفني |مع هني ملو رضي اع هللا یہ !نإ :لاقف هيوادي نم

 تبث ةقث يرصبلا يِسوُدَّسلا لادلا رسكب ةماعد نبا وه :«ةداتق نع» :هلوق

 .ةئمو ةرشع عضب ةنس تام .هّمكأ دلو هنإ لاقي «نيعباتلا ظفحأ نم هيقف

 اذإ مضلاب لجرلا بُّط :لاقي ءرحس يأ ءاطلا رسكب :(بط هب لجر» :هلوق

 .ميلس غيدلل اولاق اك ءًالؤافت بطلاب رحسلا نع اونک :لاقيو ءرحس
 نم رحسلاو «بط :ءادلا جالعل لاقي دادضألا نم بطلا :يرابنألا نبا لاقو

 .بط :هل لاقي ءادلا

 لاذ اهدعبو ةمجعملا ءاخلا ديدشتو زومهم واولا حتفب :(ْلََخَوي وأ» :هلوق

 مالكلا ةزمهلا مضب ةذخألاو ءاهعامج ىلإ لصي الو «هتأرما نع سبحي :يأ ةمجعم

 .رحاسلا هلوقي يذلا

 .لوعفملل ينبم ءاحلا حتفو ءايلا مضب : لج :هلوق

 .ةمجعملا ديدشتب : «رشنیو» :هلوق

 نوديري مهنأل اهب سأب ال ة ةرشنلا نأ ينعي ب :هرخآ ىلإ 2...هب سأب ال لاق» :هلوق

 رضي امع ىهني امنإ ءحالصإلا هب داري امع هني ملو ءرحسلا ةلازإ يأ حالصإلا اهب

 نم عون وه له ملعي ال ةرشنلا نم عون ىلع لمحي بيسملا نبا نم مالكلا اذهو

 .زاوجلا لصألا نأل ةلوهجملا وأ ةزئاجلا ةرشنلا ىلع هنم لومح اذهو )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 رومأملا رفاكلا رحاسلا دصق زاوجب يتفي بيسملا نبا نوكي نأ امأف "ال مأ رحسلا

 ن :هلوق كلذ ىلع لديو «هنم هاشاح «كلذ هب نظي الف «رحسلا لمعيل هلتقب

 .ملعأ هللاو رفكو داسف هلك لب ؟رحسلا يف حالصإ يأف «حالصإلا هب نوديري
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 دهاز ملاع عرو بيسملا نبا نأل ةزئاجلا ةرشنلا ىلع لمحيف زاوجلا لصألا نأل لوهجملا وهو )١(

 .رحسلا ًاصوصخو تامرحملا نع سانلا دعبأ نم وهو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 3 7 2 2 ےس یا 0 ر ر 72

 .(ٌرِحاَس الإ ٌرحّسلا لحي ال»:لاق هنأ نَسحلا نع يورو

 قلطي ال» :هظفلو .دانسإ ريغب «ديناسملا عماج» يف يزوجلا نبا هركذ رثألا اذه

 نع عيرز نب ديزي قيرط نم «بيذهتلا» يف ريرج نبا ىورو .«رحاس الإ رحسلا

 ىشمي نأ رحس لجرلاب ناك اذإ ًاسأب یری ال ناك هنأ بيسملا نب ديعس نع «ةداتق

 ال :لوقي كلذ هركي نسحلا ناكو :ةداتق لاق حالص وه :لاقف «هنع قلطي نم ىلإ

 |مع هني ملو رضي اع هللا ىهن انإ :بيسملا نب ديعس لاقف :لاق ءرحاس الإ كلذ ملعي

 ةلمهملاو ةيناتحتلاب راسي همساو «نسحلا يبأ نبا وه :«نسحلا نع» :هلوق

 رشع ةنس تام .نيعباتلا رايخ نم لضاف مامإ هيقف ةقث مهالوم يراصنألا يرصبلا

 .نيعستلا براق دقو «ةئمو
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 7 ناوت يهڏ .روشسملا نع رحشلا لح :ةرشتا : قلا نبا ٌلاقو

 ع يسا لوق لحب يلع نطل لمع ني ينا وو لني رحب
 .روُځسَلا ِنَع مع ليف بحي نطيل ل رشا

 اَذَهَك .ِةَحابْلا ٍتاوَعّدلاَو ةَبودَألاَو ِتاَدّوَعَنلاَو ةيقّرلاب ٌةَرشْلا :يناثلاو

 . رتاج 3

 نم له ىردي ال عون ىلع وأ «بيسملا نبا مالك هيلع لمحي يذلا وه يناثلا اذه

 لومحم هنإف «ةرشنلا ةزاجإ نم دمحأ مامإلا نع يور ام كلذكو ''”؟ال مأ رحسلا

 ىلع لدي ام همالك يف سيلو «ةيرحسلا ةرشنلا زاجأ هنأ نظ نم طلغو كلذ ىلع

 :ليق ءسانلا ضعب هيف صخر دق :لاق رحسلا لحي لجرلا نع لئس امل لب «كلذ
 :هل ليق ؟اذه ام يردأ ال :لاقو ءهدي ضفنف هيف بِّيغيو ءام ريجنطلا يف لعجي هنإ

 ةرشنلا نع يهنلا يف حيرص اذهو ؟اذه ام يردأ ال :لاق ؟اذه لثم ىتؤي نأ ىرتفأ

 ناطيشلا لمع نم انآ ثيدحلا ىور يذلا وهو ؟هزيجي فيكو «هوركملا هجولا ىلع

 دق هوأرو ناطيشلا لمع نم يتلاو ةزئاجلا نيب ًاكرتشم ةرشنلا ظفل ناك امل نكل

 ءاج امو كلذ نم هاشاحو «ناطيشلا لمع نم يتلا زاجأ دق هنأ اونظ ةرشنلا زاجأ

 ميلس يبأ نب ب ثيل نع خيشلا وبأو متاح يبأ نبا هاور ام ةرئاحلا ةرشنلا ةفص يف

 مث ءام هيف ءانإ يف أرقُت هللا نذإب رحسلا نم ءافش تايآلا ءالؤه نأ ينغلب :لاق

 :عاونأ ةثالث ةرشنلا نوكتف اذه ىلعو (1)

 .ناطيشلا لمع نم وهو مرح اذهف هلثم رحسب لح :اهدحأ

 .زئاج اذهف ةحابملا ةيودألاو تاذوعتلاو ةيقرلاب لح :يناثلا

 ؛لصألا ىلع هل الح زئاج اذهف ؟ال مأ رحسلا نم وه له ىردي ال ةرشنلا نم عونب لح :ثلاثلا

 .زاوجلاو ةحابإلا لصألا نأل



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

01 

 وپ مشقچ ام یوم ل 1م لل روحا 0

 أنك اَم طو ق يلا م ق ىلاعت هلوقو O ١-41(« نوُهرحمل ا

 اا6 @ بریک کا نار © درم اکا كلش اذيذت © وتت
 علق الو حس دک أوعتص ًاوعتص 5 :هلوقو «(118-151 :فارعألا) 4Y َنيِمِلعْلا برب 9

 ذخأي هنأ هبنم نب بهو باتك يف :لاطب نبا لاقو 4 :هط) 4 ( تا تح رحال

 ةيآ هيف ًارقيو ءاملاب هبرضي مث نيرجح نيب هقديف رضخأ ردس نم تاقرو عبس

 هنع بهذي هنإف هب لستغي مث تاوسح ثالث نم وسحي مث '''لقاوقلاو يسركلا

 ."هلهأ نع سبح اذإ لجرلل دّيج وهو هب ام لك
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 .نيتذوعملاو «دحأ هللا وه لقو «نورفاكلا اأ اي لق ةروس :لقاوقلا ١(

 .هلهأ عامج نم عنُم (۲)



 مق
 یں9 يجن لج

BRR 
 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب
 ريطتلا يف ءاجام

 . عيت
 -نكست دقو ءايلا حتفو ءاطلا رسكب- ًاضيأ ةربطلاو "”رّبطتي ربطت ردصم

 ءامهريغ اذكه رداصملا نم ىج ملو ةرّيخ ةرّيختو ةرّيِط ربطت :لاقي .ربطت اهردصم

 ناكو ءامهريغو ءابظلاو ريطلا نم حراوبلاو «حناوسلاب ريطتلا :لاقي |ميف هلصأو

 اونّميت َةنْمَي راط ًالثم ريطلا اوأر نإف ًارمأ اودارأ اذإف .مهدصاقم نع مهدصي كلذ

 هل سيل هنأ ربخأو «هنع ىهنو هلطبأو عراشلا هافنف .هب اومءاشت ةرسّي راط نإو «هب

 ؟حناسلا ام جاجعلا نب ةبؤر تلأس :ينئادملا لاق .رض عفد وأ عفن بلج يف ريثأت

 نم ءيجي يذلاو .هرسايم كالو ام :لاق ؟حرابلا اف :تلق .هنمايم كالو ام :لاق

 الو .ديعقلاو دعاقلا وهف كفلخ نم ءيجي يذلاو «حيطنلاو حطانلا وهف كمامأ

 ناطيشلا ءاقلإ نم األ هلاكل وأ ديحوتلل ًايفانم كرشلا نم ًاباب ةريطلا تناك
 لامك ىلإ ًاداشرإو اهنم ًاريذحت «ديحوتلا» باتك يف فنصملا هركذ هتسوسوو هفيوختو

 عرسأ هيلإ تناك اهب ًالباق اهب ًاينتعم ناك نم نأ ملعاو .هللا ىلع لكوتلاب ديحوتلا

 ىاطعيو هاريو هعمسي |يف سواسولا باوبأ هل تحتفتو «هردحنم ىلإ ليسلا نم

 دسفي ام ىنعملاو ظفللا يف ةبيرقلاو ةديعبلا تابسانملا نم اهيف ناطيشلا هل حتفيو

 لوسر ةعباتمو هللا ىلع لكوتلا دبعلا ىلع بجاولاف هشيع هيلع دّكنيو «هنيد هيلع
 .كرشلا يف لخديف هتجاح نع ةريطلا نم ءيش هدري ال هنأشل يضمي نأو اي هللا
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 .ًالكت مّلكت لثم (۱)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ساد و e هه مص ا ے4 ر < و e r rt ت 1 ميلا

 ل هر لو هنأ دنع مشریط اَمَنِإ لآ :لاَعَت هللا لوقو

 ۱ :فارعألا) 7(4 َنوُمَلَحَي ملعب

 هيس ْميَبِصُت نو وده ال اولا ةا مهنا اد :ىلاعت هلوق ةيآلا لوأ ا ی ر معو + هس ع

 مهتباصأ اذإ نوعرف لآ نأ ىنعملا ةيآلا ١ :فارعألا) % عم نمو ینو أوربي

 يأ هذه انل :اولاق هريغو دهاجم هرسف ام ىلع ةيفاعلاو ةعسلاو ''”بصخلا يأ ةنسحلا

 طحقو قيضو ءالب يأ ةئيس مهبصت نإو هلهأ نحنو «هب نوقيقحلا نوريدجلا نحن

 مهمؤشب انباصأ هياحصأو ىسوم ببسب اذه :نولوقيف هعم نمو ىسومب اوريطي

 اَن لأ :لاقف هدنع مهرئاط نأ هناحبس ربخأف .هب ريطتي نمل ريطتملا هلوقي اك

 .مهل رّدقو مهيلع يضق ام مهرئاط :سابع نبا لاق ٠١١( :فارعألا) 4 أ دنع مهر

 مهمؤش :ةياور يفو «هللا لبق نم رمألا :لاق هنع ريرج نبا اهركذ ةياور ينو

 «هلسرو هتايآب مهبيذكتو مهرفكب هلبق نم مؤشلا مهءاج نإ «هلبق نمو هللا دنع

 يذلا اذه ال رانلا باذع نم هللا دنع ممل يذلا وه ميظعلا مؤشلا نأ ىنعملا ليقو

 وزه الوفي هَئَسَح ْمُهْبِصت نإوإ# :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذه نأ رهاظلاو ايندلا يف مهباصأ

 يأ 0/+ :ءاسلا © هلأ دنع نم للف كن نم وذو و هي هيس مبسم نو هلأ دنع نم
 ال مها( عأ ببسب وه هدنع نم مهيلع هارجأ يذلا مؤشلا اذه نكل هللا نم لكلا نأ

 ريخ هب ءاج امو كلذ نوكي فيكو .هعم نمو -مالسلا هيلع- ىسوم ببسب

 .ضحم
 4( َنوُمَلَعي ال مه راک أ لوا :هلوقو «ريخلاب ال رشلاب نوكت انإ ةريطلاو

 هب ءاج ايف سيل هنأ اوملعل اولقع وأ ومهف ولو «نوردي ال لاهج مهرثكأ نأ :يأ

 .ةمجعملا ءاخلا رسكب )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .ةريطلا يضتقي ءيش -مالسلا هيلع- ىسوم

 كلذو «مهريغو نوعرف لآ رئاط !نإ الأ :هركذ ىلاعت لوقي :ريرج نبا لاقو

 هللا دنع رشلاو ريخلا ءابصنأ نم كلذ ريغو «بصخلاو ءاخرلا نم مهؤابصنأ

 ىسومب نوريطتي اوناك كلذب مهلهجلف ؛كلذك كلذ نأ نوملعي ال مهرثكأ نكلو

 .""هعم نمو
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 .-|مهنع هللا يضر- سابع نبا نع هريسفت يف ريرج نبا هاور (۱)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت
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 ووجب جا حل موس و 1 VD r (VV E AC ا كد
 موق أ لب رنرححذ نيأ ىّ مكر اولاق #3 :هلوقو

 ريع و
 .(۱۹ :سي) 4(ا روفر سم

 مكلاعفأ ببسب مكعم رشو ريخ نم مكلان امو مكظح يأ ملعأ هللاو ىنعملاو

 مكتوادعو مكيغبب لب انيبسب الو انلجأ نم سيل نيحصانلا مكتفلاخمو مكرفكو

 وزه اولو هيس مهب نو :ىلاعت لاق | هللا دنع وهو هعم ملاظلا يغابلا رئاطف

 ولو ۷۸ :ءاسلا) 2 ی َنوُهَمفَيوداكياَل رمْلا كون لَ لمآ دنع نم لف دنع نم
 يضتقي ام هاب لوسرلا هب ءاج ايف سيل هنأل ؛هب تئج اب اوريطت امل اومهف وأ اوهقف

 هيف بيع ال همكحو هيف داسف ال حالصو هيف رش ال ضحم ريخ هنأك لب ؛ةريطلا
 م ةميلسلا لوقعلاو مهفلا لهأ نم موقلا ءالؤه ناك ولف .اهيف روج ال ةمحرو

 لب ةمحرلاو ةمكحلاو ضحملا ريخلاب ال رشلاب نوكت انإ ةريطلا نآل اذه نم اوريطتي

 مهظوظح رئاسك هللا دنع وهو مهيغبو مهكرشو مهرفك ببسب مهعم مهرئاط

 4 مُكَعَم ولم ىنعملا نوكي نأ لمتحيو ءمهلابعأب هنم اهنولاني يتلا مهئابصنأو
 باب نم اذهو مكيلع دوعي نإ مكل لصح يذلا ريطتلاف مكيلع عجار يأ

 باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ» :-مالسلا هيلع- هلوق هريظنو مالكلا يف صاصقلا

 .ميقلا نبا هركذ ." «مكيلعو اولوقف

 شا ديحوتب مكانرمأو مكانركذ انأ لجأ نم يأ 4 زك ني :هلوقو

 .مكمؤشو مكسحن يأ )١(

 اَمِنِق ةبصُم نم مما امو # :ىلاعت لاق اک مكترشابمو مكبسكو مكلاعفأ ببسب يأ (۲)
00" 2 1 3 3 5 

 نإ مؤشو رش نم مهباصأ ام نأ تدافأ اهلبق يتلاو ةيآلا هذه نيب عمجلاو .# ْرْكِيِديَل تبسك

 .هردقو هللا ءاضقب وه امنإ مهباصأ انأ ديفت اهلبق يتلا ةيآلاو «مهاعفأ ببسب وه

 ةنسلا نأل © ًاهوُدر وأ اهم سحيق ُيَيْحاَدإَو # :ىلاعت هلوقل ًاصصخ اذه نوكيو (۳)

 .هئيبتو هحضوتو هصصخت و نآرقلا رسفت



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .نوفرسم موق متنأ لب انومتدعوتو «مالكلا اذهب انومتلباق هل ةدابعلا صالخإو

 بابلا دوصقمل نيتيآلا ةقباطمو ؟انب متريطت هللاب مكانركذ نئأ :ةداتق لاقو

 رمأ نم ال ةيلهاجلا رمأ نم وهف هئادعأ نع الإ ريطتلا ركذي مل ىلاعت هللا نأل ةرهاظ

 .مالسإلا
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Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 و 1 طا5 0 ىوذعال» ر لاق ب ا لور ذأ :ةريرُه يبأ نَعَو

 ل

 ىوعدلاك ءادعإلا نم مسا ىودعلا :تاداعسلا وبأ لاق :«ىودع ال» :هلوق

 لثم هبيصي نأ وهو «ءادعإ هيدعي ءادلا هادعأ :لاقي .ءاقبإلاو ءاعدالا نم ىوقبلاو

 ىرخأ لبإب هتطلاخ يقتي ًالثم برج ريعبب نوكي نأ كلذو «ءادلا بحاصب ام

 ضعب يفو .ىهتنا .هباصأ ام اهبيصيف اهيلإ برجلا نم هب ام ىدعتي نأ راذح
 اهنأك لمرلا يف نوكت لبإلا لاب اف هللا لوسر اي :يبارعأ لاقف ثيدحلا اذه تاياور

 ىدعأ نمف» :لاق ؟اهلك اهبرجيف اهيف لخديف برجألا ريعبلا ءيجيف ءابظلا

 «ىودع ال» :ثيدحب ْثّدحي ناك ةريره ابأ نأ «ملسم» يف ةياور ينو ««لوألا

 ةريره ابأ نإ مث ,"""حصم ىلع ضرم دروي ال» :لاق هنأ ايب يبنلا نع ثدحيو
 «ىودع ال» ثيدح نع كسمأو «حصم ىلع ضرع دروي ال) :ثيدح ىلع رصتقا

 نع يوارلا ةملس وبأ لاق .هب فرتعي نأ ىبأف هثدحت كانعمس اولاقف هيف هوعجارف

 .رخآلا نيلوقلا دحأ خسن وأ ةريره وبأ يسنأ يردأ الف ةريره يبأ

 كلام نب سنأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج «ىودع ال» ثيدح ىور دقو

 هنايإ يوق نمل ةطلاخملا زوجيو كالهلا بابسأ بانتجا يفاني ال اذهو اهتاذو اهعبطب ىودعلل يفن )١(

 .رثؤت ً(ئاد تسيل ةطلاخملا نأ نايبلو ةطلاخملا ىلإ ةجاحللو هلكوت حصو

 .هوحنو ريطب مؤاشت (۲)

 .تيبلا بارخب ةنذؤم لوقيف مهدحأ تيب ىلع قعنت ةموبلا (۳)

 .رفص رهش وأ «يدعي نطبلا يف ضرم (5)
 .مجنلا (6)

 نإف «مهنم لوقعلا ءافعض نجلا تالّبخمو ءمهقاّسفو نجلا ءاهفس وأ نجلا تال وأ يلاعسلا (7)

 .سنإلاك هلل بقارملا ميقتسملا مهنمو ءلقعلا فيعض مهنمو «قسافلا مهنم نجلا

 .ًالثم ةحيحصلا ىلع ةضيرملا لبإلا دروت ال يأ لعافلل ءانبلاب دروي ال (۷)



 حسم شلل ديمحلا زيزعلاريسيت

 ال هل ةريره يبأ نايسنف «مهریغو رمع نباو «ديزي نب بئاسلاو «هللادبع نبا رباجو

 دقو (دسألا نم رفت اك موذجملا نم ّرف» ثيدحلا اذه تاياور ضعب يفو .رضي

 ابأ نأب «ىودع ال» ثيدح ةفئاط تدرف ًاريثك ًافالتخا كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 ,ىلوأ اهيلإ ريصملاف «رثكأ بانتجالا ىلع ةلادلا رابخألاو :اولاق .هنع عجر ةريره

 .مدقت |ک ةعامج هاور دق «ىودع ال» ثيدح نأل ,ءىيشب سيل اذهو

 هفالخ ام اوفّيزو «ىودع ال» ثيدح اوحجرو «لوقلا اذه ةفئاط تسكعو

 ادسألا نم رفت امك موذجملا نم رفا ثيدحك ذوذشلاب اهضعب اوُلعأو ءرابخألا نم

 لاق ام :تلاقف هنع اهتلأس ًةأرما نأ :اهنع ريرج نبا ىور امك هتركنأ ةشئاع نأبو

 ىلوم يل ناكو :تلاق «؟لوألا ىدعأ نمف» :لاقو «ىودع ال» :لاق هنکلو كلذ

 اذهو .يشارف ىلع مانيو «يحادقأ يف برشيو «يفاحص يف لكأي ناكف «ءادلا اذه هب

 .ةتباث بانتجالا يف ثيداحألا نإف «ءىبثب سيل ًاضيأ

 ال ءاج ثيحف «نيتفلتخم نيتلاح ىلع يفنلاو تابثإلا ىرخأ ةفئاط تلمحو

 نأ عيطتسي ال ثيحب هلكوت حصو «هنيقي يوق نم كلذب بطاخملا ناك «ىودع

 لك سفن يف عقي يذلا ريطتلا عفدي نأ عيطتسي اك ىودعلا داقتعا هسفن نع عفدي

 .اهلطبتو ةلعلا عفدت ةعيبطلا ةوق نأ ا اذهو «هب رثأتي ال نيقيلا يوقلا نكل دحاو

 انباحصأ ضعب هركذ لكوتلاو ناهيإلا فيعض هب دارملا ناك تابثإلا ءاج ثيحو
 تعمس ام :«موذجملا نم ٌرف» ثيدح نع لثس امل كلام لاقو .رظن هيفو هراتخاو

 .ءيش نمؤملا سفن يف عقي نأ ةفاخ الإ كلذ نم ءاج ام ىرأ امو ةيهاركب هيف

 دسو ةداملا مسح ىلع ةبناجملاب رمألا لمحو ءآلصأ ىودعلا ىفن هنأ اذه ىنعمو

 تبثيف «ةطلاخملا ببسب هنأ نظيف كلذ نم ءيش بطاخملل ثدحي التل «ةعيرذلا

 هركذو يواحطلاو ريرج نباو ديبع وبأ بهذ اذه ىلإو .عراشلا اهافن يتلا ىودعلا

 .دمحأ نع ىلعي وبأ يضاقلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت حت معو

 ميقلا نباو حالصلا نبا هعبتو «يقهيبلا هلاق ام هلك اذه نم نسحأو :تلق

 اوناك يذلا هجولا ىلع «ىودع ال» :هلوق نأ مهريغو حلفم نباو بجر نباو

 يدعت ضارمألا هذه نأو «ىلاعت هللا ريغ ىلإ لعفلا ةفاضإ نم ةيلهاجلا يف هنودقتعي

 بويعلا هذه نم ءيش هب نم حيحصلا ةطلاخم هتئيشمب هللا لعجي دقف الإو ءاهعبطب

 ال» :لاقو .(دسألا نم رفت اك موذجملا نم ٌرف» :لاق اذهو «كلذ ثودحل ًاببس

 «هيلع مدقي الف ضرأب هب عمس نم» :نوعاطلا يف لاقو «' «حصم ىلع ضرمت دروي

 انإ لوألا نأ ىلإ ريشي «؟لوألا ىدعأ نمف» :لاق اك ىلاعت هللا ريدقتب كلذ لكو

 يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىورو «هدعب امو يناثلا كلذكف «هردقو هللا ءاضقب برجأ

 هللا لوسر اي :يبارعألا لاقف ًاثالث اهلاق «ءيش يدعي ال» :ًاعوفرم دوعسم نبا نع

 لاقف اهلك برجتف ةميظعلا لبإلا يف هبنذب وأ ريعبلا رفشمب نوكت برجلا نم ةبقنلا
 لك هللا قلخ رفص الو ةماه الو ىودع ال لوألا برجأ نمف» : هللا لوسر

 هلك كلذ نأ -مالسلا هيلع- ربخأف «اهقزرو اهباصمو اهتايح بتكو سفن

 ىف الو ٍضَرأْلا يف َةَبيِصُم نِمَباَصَأ ام :ىلاعت هلوق هيلع لد اک هردقو هللا ءاضقب ء مس
 ےس رک هه ےس

 )0 رس e ےک د

 نعو حصملا ىلع ضرمملا داريإ نع هيبنو موذجملا نم رارفلاب هرمأ امأو
 هللا اهقلخ يتلا بابسألا بانتجا باب نم هنإف «"نوعاطلا عضوم ىلإ لوخدلا

 يف ناك اذإ رشلا بابسأ ءاقتاب رومأم دبعلاو «ىذآلاو كالهلل ًابابسأ اهلعجو «ىلاعت

 كلذ وحن وأ مدملا تحت وأ رانلا يف وأ ءاملا يف هسفن يقلي ال هنأ رمؤي هنأ امكف «ةيفاع

 ةلمح نم ضيرملا نع دعبلاف ىودعلا لصحت ال دقو ىودعلا بابسأ نم ببس ةطلاخملاف )١(

 .بابسألا

 .ثيداحألا نيب عمجلا يف لاوقألا حجرأ وه لوقلا اذهو (۲)

 دقف ناسنإلا ىلع ناطيشلا اهيقلي يتلا سواسولل عطق هيف ًاضيأو كالحلا بابسأل ءاقتا هنإف (۳)

 .سواسولا هذه عطق هيف لوخدلا مدعف ءاذك لصح امل لعفأ مل ولو مدقأ مل ول يقلي



 .موذجملاك ضيرملا ةبراقم بانتجا كلذكف ؛يذؤيو كله هنأب ةداعلا ترج امك

 قلاخ وه ىلاعت هللاو «فلتلاو ضرملل بابسأ اهلك هذه نإف نوعاطلا دلب مودقو

 .هريغ رّدقم الو هريغ قلاخ ال اهتابّبسمو بابسألا

 ىلع سفنلا تيوقف هردقو هئاضقب نايإلاو «هللا ىلع لكوتلا يوق اذإ امأو

 يفف ررض هب لصحي ال نأ هنم ًءاجرو هللا ىلع ًاداتعا بابسألا هذه ضعب ةرشابم

 ىلعو ةصاخ وأ ةماع ةحلصم هيف تناك اذإ ايس ال كلذ ةرشابم زوجت لاحلا هذه

 موذجم ديب ذخأ يب يبنلا نأ يذمرتلاو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا لمحي اذه

 هب ذخأ دقو ««هيلع ًالكوتو هللاب ةقث هللا مسب لك» :لاق مث ةعصقلا يف هعم اهلخدأف

 كلذ ريظنو «-مهنع هللا يضر- ناملسو هنباو رمع نع كلذ يورو «دمحأ مامإلا
 يبأو صاقو يب نب دعس يشم نمو '''مسلا لكأ نم ديلولا نب دلاخ نع يور ام

 .بجر نبا هلاق .رحبلا نتم ىلع شريجلاب ينالوخلا ملسم
 يأ ًايهن نوكي نأ ًايفن نوكي وأ لمتحي اذه :ميقلا نبا لاق :''”«ةريط الو» :هلوق

 نأ ىلع لدي «ةماه الو رفص الو ىودع الو» :ثيدحلا يف هلوق نكلو ءاوريطتت ال

 غلبأ اذه يف يفنلاو ءاهيناعت ةيلهاجلا تناك يتلا رومألا هذه لاطبإو يفنلا دارملا

 عنملا ىلع لدي نإ يهنلاو «هريثأت مدعو كلذ نالطب ىلع لدي يفنلا نأل ؛يهنلا نم

 :ِةِلَ هللا لوسرل لاق هنأ يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع «ملسم حيحص)» يفو «هنم

 ريخأف (مكندصي الف هسفن يف مكدحأ هدجي ءيش كاذ» :لاقف نوريطتي سانأ انمو

 هيف نكل تاقث (ملاجرو «يناربطلاو «ىلعي وبأ هاور مسلا هنع هللا يضر دلاخ برش ثيدح )١(

 ةماقإ هلكأ نأل ةحلصملا كلذ يف امل مسلل هلكأ ناك امنإو «نسح نيقيرطلا عومجمب وهو «عاطقنا

 يقلي وأ مسلا لكأي نأ ناسنإلل يغبتي ال نكل «هنايإ ىجري نمم كلذ بلط نم ىلع ةجحلل

 بنتجي لب هسفنب برجي ال نأ ناسنإلا ىلع بجاولا لب «ينبيصي ال لوقيو رانلا وأ ءاملا يف هسفنب
 .هللا هرمأ امك كالحلا بابسأ

 .مهرودص يف هنودجي ءيش وه امنإو ةريطلا ىفنف ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت — ام-إي_يبإببسببو

 هفوخو همهوف «هب ريطتملا يف ال هتديقعو هسفن يف وه نإ ريطتلاب همؤاشتو هيذأت نأ
 نّيبو رمألا هتمأل ءب حضوأف .هعمسو هآر ام ال هدصيو هرّيطي يذلا وه هكارشإو

 ةلالد اهيف الو «ةمالع اهيلع مهل لعجي مل هناحبس هللا نأ اوملعيل ةريطلا داسف مه

 ىلإ مهسوفن نكستو «مهيولق نئمطتلو «هنورذحيو هنوفاخي ال ًاببس اهبصن الو

 تاوامسلا اهلجأل قلخو «هبتك اهب لَّزنو «هلسر اهب لسرأ يتلا ىلاعت هتينادحو

 نم كرشلا َقَّلَع ِةَِي عطقف ديحوتلا ببسب رانلاو ةنجلا نيرادلا رّمعو «ضرألاو

 .ةتبلا رانلا لهأ لامعأ نم لمعب اوسبلتي الو اهنم قلع اهيف ىقبي الئل ,مهءولق

 هللا ىلع لكوتو نيتملا هلبحب مصتعاو ىقثولا ديحوتلا ةورعب كسمتسا نمف

 .اهناكمتسا لبق نم اهرطاوخ ردابو اهرارقتسا لبق نم ةريطلا سجاه عطق

 نم لجر لاقف .حيصي رئاط ٌرمف سابع نبا دنع ًاسولج انك :ةمركع لاق

 دقتعي الئل هيلع راكنإلاب هردابف رش الو ريخ ال :سابع نبا لاقف ريخ ريخ :موقلا

 «بارغ حاصف ءرفس يف هل بحاص عم سوواط جرخو .رشلاو ريخلا يف هريثأت
 .ًاصخلم ىهتنا .ينبحصت ال اذه دنع ريخ يأو :سوواط لاقف .ريخ :لجرلا لاقف

 ال» :ًاعوفرم سنأ نع «(هحيحص» يف نابح نبا هاور ام هيلع لكشي نكلو

 .ريطنملاب رشلا عوقول ًاببس نوكت اهن اذه رهاظف «ريطت نم ىلع ةريطلاو ةريط
 ام ىلع دمتعي نأ وهو «هنع ًايهنم ًاريطت ريطت نم كلذب دارملا نأ :هباوجو

 هل ةبوقع ههركي ام هبيصي دق هنإف «هتجاح نم ديري ام هعنمي ىتح هاريو هعمسي
 نع هعطقو «ًءاجرو افوخ هللاب هبلق قلع ثيحب هب قثوو «هللا ىلع لكوت نم امأف
 ىقتا نم امأو .كلذ هرضي ال هنإف هب رمأ ام لعفو لاقو .هللا ريغ ىلإ تافتلالا

 نمك ًابلاغ كلذ هعفني ال هنإف ءاهنع يهنملا بابسألاب اهداقعنا دعب رضلا بابسأ
 ىشخي اهب باصُي ام ًاريثك هنإف «هب ربطت ام هبيصي نأ ةيشخ هتجاح نع ةريطلا هتدر

 .هب

 هلوق اهنم «ةريطلا زاوج ىلع لدت اهنأ سانلا ضعب نظ ثيداحأ تءاج دقو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىودع ال» :ةياور فو ««رادلاو ةبادلاو ةأرملا ف :ثالث ىف مؤشلا» :-مالسلا هيلع-

 سرفلا يفف ناك نإ» :رخآ ثيدح يفو ثيدحلا «...ثالث يف مؤشلاو ءةريط الو

 كلذ -اهنع هللا يضر ةشئاع- (”تركنأف يراخبلا امهاور «نكسملاو ةأرملاو

 مث «ةبادلاو رادلاو ةأرملا ىف ةريطلا نإ :نولوقي ةيلهاجلا لهآ ناك» :لوقي ناك هلي

 ليني پڪ فل كي شن فالو ضرَألا يف ٍةَبيِصُم نبا ام :ةشئاع تأر ق
 مكاحلاو ةميزخ نباو دمحأ هاور ٢ :ديدحلا) رویم هلآ لع تلد 3

 ةريطلا يأ ةريطلا نم ىنثتسم اذه :ةبيتق نباو يباطخلا لاقو «هانعمب هححصو

 وأ سرف وأ اهتبحص هركي ةأرما وأ اهانكس هركي راد هل نوكي نأ الإ اهنع يهنم

 هب يذأتلاو ةهاركلا ىلع ميقي الو .هوحنو قالطلاو عيبلاب عيمجلا قرافيلف مداخ

 .مؤش هنإف
 طرشلا ىلع هقلع لب «ةثالثلا هذه يف مؤشلاب ةي يبنلا مزجي مل :ةفئاط تلاقو

 ءاهدرفمب دحاو لك قدص ةيطرشلا قدص نم مزلي الو ««حيحصلا» يف تبث امك

 .طلغ يوارلاو اولاق

 ال طرشلاب هقيلعت ةياورو «ةحصلا ىلع هلمح ناكمإ عم هطيلغت حصي ال :تلق

 .مزجلا ةياور يفن ىلع لدت

 نوكيف اهب مءاشت نم قحلي (نإ ةثالثلا هذبب مؤشلا :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 اولاق .هيلع ةموؤشم نكت مل ريطتي ملو مءاشتي ملو هللا ىلع لكوت نمو «هيلع اهمؤش
 دبعلا ريطت هناحبس هللا لعجي دقو «ريطت نم ىلع ةريطلا» :سنأ ثيدح هيلع لديو

 فوخلاب هدارفإو «هيلع لكوتلاو هب ةقثلا لعجي امك هوركملا لولحل ًاببس همءاشتو
 الب هرابخإ :ميقلا نبا لاقو .رشلا اهب عفدي يتلا بابسألا مظعأ نم ءاجرلاو

 اهطّلغ دقو ءاهيف تطلغ يتلا اهطالغأ نم اذهو «يراخبلا» يف هنأ عم ثيدحلا ةشئاع تركنأ )١(

 .نههقفأو ءاسنلا ملعأ -اهنع هللا يضر- اهنأ عم ءايشأ يف ءاملعلاو ةباحصلا



CDديمحلا زيزعلا ريسيت سل.  

 هللا نأ هتياغ امنإو هللا اهافن يتلا ةريطلا تابثإ هيف سيل ةثالثلا هذه يف مؤشلاب

 ال ةكرابم ًانايعأو اهنكسو اراق نم ىلع ةموؤشم اهنم ًانايعأ قلخي دق هناحبس
 ًاكرابم ًادلو نيدلاولا هناحبس يطعي اك اذهو ءرش الو مؤش اهنم اهبراق نم قحلي

 .ههجو ىلع رشلا نايري ًاموؤشم ًادلو امهريغ يطعيو «ههجو ىلع ريخلا نايري

 هللاو ءسرفلاو ةأرملاو رادلا كلذكف ءاهريغ وأ ةيالو نم دبعلا هاطعي ام كلذكو

 ًادوعس نايعألا هذه ضعب قلخيف سوحنلاو دوعسلاو رشلاو ريخلا قلاخ هناحبس

 اهضعب قلخيو «هل ةكربلاو نميلا لوصحو اهبراق نم ةداعسب يضقيو «ةكرابم

 بابسألا رئاس قلخ امك هردقو هئاضقب كلذ لكو .اهيراق نم اهب سحتتي ًاسوحن
 ةبيطلا حاورألا نم هريغو كسملا قلخ اك «ةفلتخملاو ةداضتملا اهتاببسمب اهطبرو

 نم اهبراق نم ملأل ًاببس اهلعجو اهدض قلخو «سانلا نم اهبراق نم اهب ذذلو
 ليخلاو ءاسنلاو رايدلا يف كلذكف سحاب كردم نيعونلا نيذه نيب قرفلاو «سانلا

 .ىهتنا .نول ةيكرشلا ةريطلاو نول اذهف

 اهريخ نم هللا لأسي نأ «ةباد وأ ةمأ وأ ةجوز دافتسا نمل عرشي اذهلو :تلق

 نمل يغبني كلذكو «هيلع تلبج ام رشو اهرش نم ذيعتسيو «هيلع تلبج ام ريخو
 اف موؤشم لك يف راج اذه لاقي نأ اذه ىلع ىقبي نكلو كلذ لعفي نأ ًاراد نكس
 ةثالثلا هذه يف ريطتلا عقي ام رثكأ نأ هباوجو ؟ركذلاب ةثالثلا هذه ةيصوصخ هجو

 .«ننسلا حرش» يف هركذ .كلذل ركذلاب تصخف

 الع هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج :لاق ديعس نب ىيحي نع كلام ىور ام :اهنمو

 ءلالا بهذو ددعلا لقف رفاو لاملاو ريثك ددعلاو اهانكس راد :هللا لوسر اي تلاقف

 اذه نأ هباوجو هوحنب سنأ نع دواد وبأ هاور «ةميمذ اهوعد» :ةك يبنلا لاقف

 اوشحوتساو اهولقثتسا مهنآل لاقتنالاب مهرمأ لب ءاهنع يهنملا ةريطلا نم سيل

 يف لعج دق هللا نآل ءعزجلا نم مهلخد امن ةحارلا اولجعتيل اهيف مهقحل امل ءاهنم

 .برقألا وهو يوغبلل «ةنسلا حرش» وأ «ةعبرألا )١(



 ااا لب]ل ديمحلا زيزعلاريسيت

 نم ٌبحو كلذ يف هل ببس ال ناك نإو «هيف رشلا مهان ام لاقثتسا سانلا زئارغ

 ىلإ مهدوقي دق اهيف مهماقم نآلو «هب مهدري مل نإو «مهل ريخلا هيدي ىلع ىرج
 اذهو «هتريط ببسب ريطتملا قحلي يذلا رشلاو .كرشلا يف كلذ مهعقويف «ةريطلا

 يتلا رادلا نم ةلحرلا سانلا عنم ولو «هنم راف ريغ نوعاطلا دلب نم جراخلا ةلزنمب

 ةلحرلا يف ديحوتلا ةمالس عم قازرألا رذعتو «نحملاو بئاصملا اهيف مهيلع ىلاوتت

 لقتني ال نأ اهيف هتراجت وأ هتعانص ةدئاف ةلق وأ دلب يف قزر هيلع قاض نم لك مزلل

 .اهريغ ىلإ اهنع

 يف صخر ثيح ءابولا عضوم نيبو رادلا نيب قرفلا ام :ليق نإف :اهنمو

 اذه ىلإ ةبسنلاب رومألا نأ مهضعب باجأ ؟ءالبلا عضوم نود رادلا نع لاحترالا

 ال اذهف ًارركم الإ وأ أردان الإ هنم ريطتلا عقي ال ام اهدحأ «ماسقأ ةثالث ىنعملا

 برعلا تناك اذهو «راد يف ةموب خرصو «رفسلا يف بارغلا يعنك هيلإ ىغصي

 اذهف «ءابولاک رركتي الو ردنيو صخي الو معي هنكلو «ررض هب عقي ام اهيناث «هربتعت

 لوطل ررضلا هب قحليو معي الو ضحم ببس اهثلاثو «هنم رفي الو هيلع مدقي ال

 هللا ىلع لكوتلا وأ «لادبتسالا هل حابيف رادلاو سرفلاو «ةأرملاك ةمزالملا

 .«نئسلا حرش" يف هركذ «سفنلا يف عقي امع ضارعإلاو
 .شيعيل نذأو اهبلح نم ةرمو ًابرح هيب يبنلا عنم امل ةحقللا ثيدح :اهنمو

 .كلام هاور

 نأ لاحم هنأل ةريطلا باب نم يدنع اذه سيل :لاق ربلادبع نبا نأ :هباوجو

 نع مهربخأ دق ناك دقو .نسحلا لأفلا بلط نم امنإو «هلعفيو ءيش نع ىهني

 نبا ىور دقو «دحأ اهب ىمستي ال كلذب دارملاف «ةرمو برح هنأ ءامسألا حبقأ

 باطخلا نب رمع ماقف ثيدحلا اذه يف لاق هنإف اذه ىلع لدي ام (هعماج» يف بهو

 «تدرأ اب كريخأو تمصا لب» :لاقف ؟تمصأ مأ هللا لوسر اي ملكتأ :لاقف



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سي لااا

 ««نسحلا لأفلا بحأ نكلو «هريخ الإ ريخ الو «هريط الو ةريط اهنأ رمع اي تننظ
 .ةريطلا باب نم اهنأ مهضعب مهوت يتلا ثيداحألا ةيقب يرجت اذه ىلعو

 ربط نم رئاط ةماحلا ءارفلا لاق حيحصلا ىلع ميملا فيفختب :«ةماه الو» :هلوق

 تيب ىلع تعقو اذإ اهب نومءاشتي اوناك :يبارعألا نبا لاق ةموبلا ينعي هنأك ليللا

 اوناك : "ديبع وبأ لاقو ءيراد لهأ نم ًادحأ وأ يسفن لإ تعن :لوقي مهدحأ

 مزج هبو ءىَدَّصلا رئاطلا كلذ نومسيو ريطتف ةماه ريصت تيما ماظع نأ نومعزي

 داسجأ ىلإ لقتنت ىتوملا حاورأ نأ خسانتلا لهأ داقتعاب هيبش اذهو :لاق بجر نبا

 اهاطبإب مالسإلا ءاج ةلطاب تاداقتعا هذه لكو «روشن الو ثعب ريغ نم تاناويح

 ريط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ نأ ةعيرشلا هب تءاج يذلا نكلو ءاهبيذكتو

 ءاهداسجأ يف هللا اهدري نأ ىلإ ""اهراهنأ نم برشتو ةنجلا راث نم لكأت رضخ

 لتف اذإ لوقت ةيلهاجلا يف تناك برعلا نأ «تاّيقْفوُا» يف راكب نب ريبزلا ركذو
 هربق لوح رودتف ةدود يهو «ةماه هسأر نم تجرخ هرأثب ذخؤي لو لجرلا

 :مهرعاش لوقي كلذ ينو «ينوقسا :لوقتو

 ينوقسا ةماملا لوقت ىتح كبرضأ يتصقنمو يمتش عدت ال نإ ورمع اي
 .بهذت مث مايأ ةعبس هربق لوح رودت اهنأ معزت دوهيلا تناكو :لاق

 بيرغا يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ىور -ءافلا حتفب- :«رفص الو» :هلوق

 سانلاو ةيشاملا بيصت نطبلا يف نوكت ةيح يه :لاق هنأ ةبؤر نع هل «ثيدحلا

 نم هنودقتعي اوناك ام هيفنب دارملاف اذه ىلعف .برعلا دنع برجلا نم ىدعأ ىهو

 وبأ امأو «هريغو نئسلا بحاص يمرادلا خويش نم ملاع هيقف ةطوبرم ءات نودب :ديبع وبأ )١(

 .ةغللا ةمئأ نم ىنثملا نبا رمعمف ةطوبرم ءاتب ةديبع

 يتلا بكارملا ةباثمب اه نوكي رضخ ريط لصاوح يف مهحاورأ هللا لعج ءادهشلل ةمارك هذهو (؟)

 يف قلعي رئاط نمؤملا ةمسن نأ دروف ةماع نينمؤملا حاورأ امأو ءاهب ريطت يتلا تارايطلاك اهبكرت

 .ناريطلا ةوق اهيف يه نوكتف هثعبي موي هدسج ىلإ هللا هعجري ىتح ةنجلا رجش



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اذهب لاق نممو .ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ىودعلا ىلع هفطع نوكيو ىودعلا

 رهش هب دارملا :نورخآ لاقو ءريرج نباو «يراخبلاو ءدمحأو «ةنييع نب نايفس

 مرحملا نولحي نوناكو «ءيسنلا يف هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك امل يفنلاو ءرفص

 نب دمحم نع دواد وبأ یورو .رظن هيفو كلام لوق اذهو «هناكم رفص نومّرحيو
 هنإ :نولوقيو رفصب نومئشتسي اوناك ةيلهاجلا لهآ نإ :لوقي هعمس نمع دشار

 .كلذ لَك يبنلا لطبأف موؤشم رهش
 مءاشتي لاهجلا نم ريثكو «لاوقألا هبشأ لوقلا اذه لعلو :بجر نبا لاق

 ءاهنع يهنملا ةريطلا سنج نم وه رفصب مؤاشتلاو هيف رفسلا نع ىهني برو ءرفصب
 يف لاوشب ةيلهاجلا لهأ مؤاشتو ءاعبرألا مويك مايألا نم مويب مؤاشتلا كلذكو

 .ةصاخ هيف حاكنلا
 ف ءاج ام باپ 5 هيلع مالكلا قأيسو ءاونألا دحاو ءونلا :(عون ال و» :هلوق

 .”ءاونألاب ءاقستسالا

 مسالا مضلابو كالحلاو دعبلا هانعم ردصم -حتفلاب- وه «لوغ ال» :هلوق

 «ناليغلا دحاو لوغلا :تاداعسلا وبأ لاق .انه دارملا وهو  ناليغ لاوغأ هعمجو

 ىءارتت ةالفلا يف لوغلا نأ معزت برعلا تناك نيطايشلاو نجلا نم سنج وهو

 نع مهلضت يأ مهّرغتو ىتش روص يف ًانولت نولتت :يأ ًالوغت لوغتتف سانلل
 نيعل ًايفن سيل «لوغ ال» :هلوق :ليقو «هلطبأو يب يبنلا هافنف مهكلهتو قيرطلا
 .هلايتغاو ةفلتخملا روصلاب هنولت يف برعلا معز لاطبإ هيف انإو .هدوجوو لوغلا

 ثيدحلا هل دهشيو ًادحأ لضت نأ عيطتست ال اهنأ «لوغ ال» :هلوقب ىنعملا نوكيف

 .ةيناي رشع ةعبرأو ةيلاش رشع ةعبرأ .نورشعو ةيناث يهو رمقلا لزانم يهو مجنلا وهو )١(

 ناذألا ىلإ ردابيلف .ناسنإلا اهآر ذإ «مهقاسف وأ مهنم لوقعلا ءافعض يه وأ «نجلا تال نم (۲)

 .بهذي هنإف همتی م ولو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت — ادااناس يبو

 سيبلت مهل ةرحس نجلا يف نكلو يأ «نجلا ةرحس يلاعسلا نكلو لوغ ال» :رخآلا

 اهرش اوعفدا :يأ «ناذألاب اوردابف ناليغلا تلوغت اذإ» :ثيدحلا هنمو «لييختو

 رمت يل ناك بويأ يبأ ثيدح هنمو ءاهمدع اهيفتب دري مل هنأ ىلع لدي اذهو هللا ركذب
 .ذخأتف ءىجت لوغلا تناكف ةوهس يف
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 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ةَرِط َالَو ءىَوْذَع ًال» : هللا ٌلوُصَر لاق :َلاَق سنا نڪ الو

 .«ٌةَيطلا ُةَمِلَكلا» :ّلاَت ؟ُلَأَملا اَمَو :اوُلاَقَو .«لأَفلا ىِتْبِحْمُيَو

 عوسيو رسي ايف زومهم لأفلا :تاداعسلا وبأ لاق :«لآفلا ينبجعيو» :هلوق

 ءاذكب تلءافت :لاقي «رسي ايف تلمعتسا ابرو «ءوسي (يف الإ نوكت ال ةريطلاو

 بحأ امنإو ءًافيفخت ةزمه لا كرتب سانلا علوأ دقو .بلقلاو فيفختلا ىلع تلوافتو
 وأ فيعض ببس لك دنع هتدئاع اوجرو «هللا ةدئاف اوُلّمَأ اذإ سانلا نأل «لأفلا

 اوعطق اذإو «ريخ مهل ءاجرلا نإف «ءاجرلا ةهج يف اوطلغ ولو «ريخ ىلع مهف يوق
 هللاب نظلا ءوس اهيف نإف ةريطلا امأو ءرشلا نم كلذ ناك هللا نم مهءاجرو مهلمأ

 نم عمسي اهب لءافتيف «ضیرم لجر نوكي نأ لثم لؤافتلا ىنعمو ءالبلا عقوتو

 دجاو اي :لوقي رخآ عمسيف ةلاض بلاط نوكي و «ملاس اي :لوقي رخآ عمسيف مالك

 ام هللا لوسر اي ليق ثيدحلا هنمو هتلاض دجيو هضرم نم ئرب هنأ هنظ يف عقيف

 .(«ةبيطلا ةملكلا» :لاقف لأفلا

 لأفلا نأ ةا مهل نّيب :«ةبيطلا ةملكلا :لاق ؟لآفلا ام هللا لوسر اي اولاق» :هلوق

 باجعإلا يف سيل :ميقلا نبا لاق .اهنع يهنملا ةريطلا نم سيل هنأ لدف هبجعي

 ةرطفلا بح نمو ةعيبطلا ىضتقم نع ةنابإ كلذ لب كرشلا نم ءيش هتبعو لأفلاب

 ايندلا نم هيلإ ببح هنأ مهربخأ اك اهمئاليو اهقفاوي ام ىلإ ليمت يتلا ةيناسنإلا
 نآرقلاب توصلا َنَسُح بحبو «لسعلاو ىولحلا بحي ناكو «بيطلاو ءاسنلا

 لك بحي ةلمجلابو ميشلا مراكمو .قالخألا يلاعم بحيو هيلإ عمتسيو ناذآلاو

 سانلا زئارغ يف لعج دق ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهيلإ يضفي امو ريخو لاك

 اهيف لعج كلذكو «هيلإ مهسوفن ليمو «هتبحمو نسحلا مسالا عاسب باجعإلا

 ىرشبلاو ةئنهتلاو حاجنلاو مالسلاو حالفلا مساب رورسلاو راشبتسالاو حايترالا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ےس

 سفنلا اهب ترشبتسا عامسألا ءامسألا هذه تعرق اذإف كلذ وحنو رفظلاو زوفلاو

 هذه دض امل بجوأ اهدادضأ تعمس اذإو «بلقلا اهب يوقو ءردصلا اهل حرشناو

 هل تدصق اع ًاضابقناو ًاشاكناو ةريطو ًافوخ اه راثأو كلذ اهنزحأف لاخلا

 .كرشلل ةفراقمو «ناييإلا يف ًاصقنو ءايندلا يف ًاررض اهل ثروأف هيلع تمزعو

 ريغب ىلاعت هللاب نظ ءوس مؤاشتلا نآل «لأفلا هبجعي يب ناك امنإو :يميلحلا لاقو

 ىلع ىلاعت هللاب نظلا نسحب رومأم نمؤملاو «هب نظ نسح لؤافتلاو ءققحم ببس
 .لاح لك
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 حبسا ب عت ديمحلا زيزعلاريسيت

 ما مار عر
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 ورق د 07 00 0 2 ص 8# رر ه6 es اا 0 9

 ام مكدحا یا اذإف ءالسم درت الو «لأفلا اهنّسحا» :لاقف ياع هللا لوُسَر

 02 09 7 206 للا و عروس ورةرر

 «تنآ الإ تاسلا ْعْفْذَي الو تنا الإ تاتسحلاب قاپ ال مهللا :لقيلف هركي

 را

 نب ةورع هباوصو ءديحوتلا خسن يف عقو اذكه :«رماع نب ةبقع نع» :هلوق
 دمحأ لاقف «هبسن يف فلتخا يكم وهو ءامهريغو دواد وبأو دمحأ هجرخأ اذك رماع

 يف فلتخاو «ينهجلا هريغ لاقو «يشرقلا رماع نب ةورع نع :هتياور يف لبنح نبا

 لاقو «نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذو «ةبحص هل :يدورابلا لاقف هتبحص

 .حصت هل ةبحص ال :يزملا

 ىورو «لأفلا هبجعي ناك ل هنأ مدقت دق :«لأفلا اهنسحأ لاقف» :هلوق

 اي عمسي نأ بحي هتجاحل جرخ اذإ ناك هب يبنلا نأ سنأ نع هححصو يذمرتلا

 ؛ءيش نم ريطتي ال ناك يئ يبنلا نأ ةديرب نع دواد وبأ یورو «دشار اي حيجن

 يؤر «همسا هرك نإو هب حرف هبجعأ اذإف همسا نع لأس ًالماع ثعب اذإ ناكو

 مالكلا يف ميقلا نبا لاق .لأفلا لامعتسا يف اذهف .نسح هدانسإو ههجو يف هتيهارك

 ةريطلا لطبأف ءاهريخ وهو ةريطلا نم لأفلا نأ ةا ربخأ :حورشملا ثيدحلا ىلع

 نم امهنيب امل ةريطلاو لأفلا نيب لصفف ءاهنم ريخ هنكلو اهنم "”لأفلا نأ ربخأو

 كرشلاب ىقرلا نم هعنم اذه ريظنو «رخآلا ةرضمو امهدحأ عفنو ءداضتلاو زايتمالا

 .ةدسفملا نع ةيلاخلا ةعفنملا نم اهيف امل كرش اهيف نكي مل اذإ ةيقرلا يف هنذإو

 .هظفح نم هبتك فلؤملا لعلو ينهجلا رماع نب ةبقع سيلو «يشرقلا رماع نب ةورع هباوص )١(
 ضرعت اهنألو «عفنلا نم اهيف امل مذلا يف اهنم سيلو بلقلا ليم نم هيف امل ةريطلا نم لأفلاف (7)

 .كلذ دصقي نأ ريغ نم اهعمسي ناسنإلل



oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .هفالخب رفاكلا نأب ضيرعت :يبّيطلا لاق :«(ملسم درت الو :هلوق

 :يأ :«تنأ الإ تاكيسلا عفدي الو «تنأ الإ تانسحلاب آي ال مهللا» :هلوق

 كل كيرش ال كدحو تنأ لب «تاهوركملا عفدت الو تانسحلاب ةريطلا يتأتال

 ءيش هبلق يف عقو نمل بسانم ءاعد اذهو ؛''”تائيسلا عفدتو تانسحلاب يتأت يذلا

 ًاهيفس اهدقتعا نم دَحُيو ءارض عفدت الو ًاعفن بلجت ال اهنأب حيرصتو «ةربطلا نم

 مدعو «لكوتلا لعف ىلع ىلاعت هللاب ةناعتسا :«كب الإ ةوق الو لوح الو» :هلوق

 نإ كلذو اهلعافل ةبوقعو هوركملا عوقول ًاببس نوكت دق يتلا ةريطلا ىلإ تافتلالا

 عفدو «تاريخلا بلج يف بابسألا ىوقأ وه يذلا «لكوتلا قيقحت نم ردصي
 ال يأ «كلذ ىلع ةوقلاو «لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو لّوحتلا لوحلاو «تاهوركملا

 ملع هنآل هللا ىلع لكوتلا ديفي كلذو .كب الإ لوحلا كلذ ىلع ةوق الو لوح

 نم ريثك لب نينمؤملا ةماعو ءرضلاو عفنلاب هللا دحوتب بلقلا ةفرعم ملعلاف ءلمعو

 اذهو «هاوس ام لك نم هغارفو هللاب بلقلا ةقث وه لمعلاو «كلذ نوملعي نيكرشملا

 نم اهيف نأل ةملكلا هذه يف لخاد وهو «نينمؤملا صاوخ هب صتخيو "'زيزع
 هتردقب رارقإلاو هتئيشمو هتوقو هللا لوح نودب ةئيشملاو ةوقلاو لوحلا نم يربتلا

 ديحوت ةياهن اذهو «هبر هيلع هردقأ ام الإ ءيش لك نع دبعلا زجعبو «ءيش لك ىلع

 .ةدابعلا ديحوتو لكوتلا رمثي يذلا ةيبوبرلا
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 رشلا :تائيسلاب دارملاو تاعاطلا كلذ يف لخديو بصخلاو ةعسلاو ريخلا تانسحلاب دارملا )١(

 .قاشو ردان يأ (۲)
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 هبهذي هللا َنِكَلَو الإ انِم اَمَو كرش ةَريطلا» :اَعوفرَم ٍدوعسَم نبا نَع [هلّو]
 نبا لوق نم هّرخ لعَجَو .[هَحُحَصَو يذمرتلاو واد وبأ هاورا «لک وتلاب

 0 2 ر
 . ةوعسم

 كرش ةريطلا» :دواد يبأ ظفلو نابح نباو هجام نبا ًاضيأ هاور ثيدحلا اذه

 .«كرش ةربطلا

 نم اهيف امل كرشلا نم اهنأو ةريطلا ميرحت يف حيرص :«كرش ةريطلا» :هلوق

 لاق اذكو «ةريطلا هركت :«ةياعرلا» يف نادمح نبا لاقو .هللا ريغ ىلع بلقلا قلعت

 لعلو ءاهميرحتب عطقلا للوألاو :حلفم نبا لاقو دمجأ باحصأ نم دحاو ريغ

 ًاهوركم كرشلا نوكي فيكو كرش اهنأل اهميرحتب عطقلا باوصلا لب :تلق

 .هنالطب يف بير الف كلذ دارأ اهتهاركب لئاقلا ناك نإف ؟ةيحالطصالا ةهاركلا

 نأ نودقتعي اوناك مهنأل كرشلا نم ةريطلا لعج امنإو :''”«ننسلا حرش» يف لاق

 هللا عم هوكرش مهنأكف هبجومب اولمع اذإ ًارض مهنع عفدي وأ ًاعفن مهل بلجي ريطتلا

 .ىلاعت

 راضإ ثيدحلا يف :يرذنملاو يناهبصألا مساقلا وبأ لاق :«الإ انم امو» :هلوق

 .ىهتنا .كلذ نم ءيش هبلق يف عقو دقو الإ انم امو ريدقتلاو

 فذحف ء«هيف ةهاركلا هبلق ىلإ قبسيو ريطتلا هيرتعي نم الإ انم امو :هلصاحو

 نم هنمضتي امل ىنثتسملا فذح :"'يلاَحْلِلا لاقو «عماسلا مهف ىلع ًادامتعا كلذ

 .ةريطلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ ةثعبلا لبق هيبن ناص هللا نأل )١(

 دقف ءيناكوشلل «راطوألا لين» وأ «ريثألا نبال «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» :دوصقملا (۲)

 .هفورحب مالكلا اذه اركذ

 .ةمجعملا ءاخلا رسكب (۳)



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .مالكلا بدأ نم عون اذهو ةهوركملا ةلاحلا

 نكلو كلذ هبلق يف عقي نم الإ انم ام :يأ :«لكوتلاب هبهذي هللا نكلو» :هلوق

 بهذأ .هقدص اندقتعاو ليي لوسرلا هب ءاج ام انعبتاو «هب انمآو هللا ىلع انلكوت امل

 .قحلا عابتاو ةنسلا ىلع انبولق ٌرقأو ءانع كلذ هللا

 نب دمحم تعمس :يذمرتلا لاق :(دوعسم نبا لوق نم هرخآ لعجو» :هلوق

 نم يدنع اذه «انم امو» :اذه يف لوقي برح نب ناهيلس ناك :لوقي ''”ليعامسإ
 كلذ ىلع هقفاوو برح نب نايلس نع كلذ لقن يذمرتلاف .دوعسم نبا لوق

 .كرشلا نم عون ةريطلا نإف .باوصلا وهو :ميقلا نبا لاق .ءاملعلا

© 4 9 

 .هخيش هنأل يراخبلا مامإلا ديري )١(



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

klر ظ0-3 سل ها عر وعض ل ه ل 1 مر 5 ص  

 .«كّرشأ دقف ءهتجاَح نع ةّريطلا هتدر نَم» :ورّمع نبا ِثيِدَح نم لح الو

  Aيوك م رع مخ 1 سام عمركم 2 2 - 3

 الإ ص الو كربَح الإ َرْبَحَآل َمُهْللا :وقت ْنأ» :َلاَق ؟َكِلَد ٌةَراَفَك ت :اوَلاَق

 ًاعوفرم صاعلا نب ورمع هللادبع نع يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا اذه

 .تاقث هلاجر ةيقبو فالتخا هيفو  ةعيه نبا هدانسإ يفو

 لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هللادبع وه :«ورمع نبا ثيدح نم» :هلوق

 ةباحصلا نم نيرثكملا نيقباسلا دحأ نمحرلادبع وبأ ليقو ءدمحم وبأ «يمهسلا

 .فئاطلاب حصألا ىلع '''ةرحلا يلايل ةجحلا يذ يف تام .ءاهقفلا ةلدابعلا دحأو

 مؤاشتلا وه ريطتلا نأ كلذو :«(كرشأ دقف هتجاح نع ةريطلا هتدر نم» :هلوق

 |مع اهب عنتماو هرفس نع اهب عجرف ناسنإلا اهلمعتسا اذإف عومسملا وأ يئرملا ءيشلاب

 ىلع حتفو هللا ىلع لكوتلا نم ئربو هجلو لب «كرشلا باب عرق دقف ؛هيلع مزع

 كايإو «ديعن كايإ» ماقم نع هل عطاق كلذو هللا ريغب قلعتلاو فوخلا باب هسفن

 ىقبيو «“هناییإ هيلع دسفيف كرش كلذو للا ريغب ًاقلعتم هبلق ريصيف «نيعتسن

 مكو «هايندو هنيد هيلع دسفي ام كلذ نم ناطيشلا هل ضيقيو ءةريطلا ماهسل ًافده

 .ةرخآلاو ايندلا رسخو كلذب كله نمت

 نكلو ةريطلا نم عقي امل ةرافك اذه :ثيدحلا رخآ ىلإ «كلذ ةرافك ا(مف» :هلوق

 امأ ءهبتك تقرتحا ام دعب هظفح ءوس نم هفعض لب .ديدشلا فعضلاب ًافيعض سيل ةعي نبا )١(

 نم نوكيو اهب ريجني هنإف دهاوش هل تناك نإ هنإف هدعب امأو ءسأب الف كلذ لبق هنع ىور نم

 .هريغل نسحلا باب
 .ةرجهلل نيتسو ثالث ماع ةرحلا تناكو (۲)

 .حماست اهيف ةرابعلاف ماعلا لكوتلا دارملا (۴)

 .حماست اهيف ةرابعلاف هناميإ لامك دارملا (5)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مسلما ااااس يبو

 هل كولم رخسم قلخ ريطلا نأب فارتعالا هيفو «هللا ىلع لكوتيو كلذ عم يضمي

 ريخ لكف هللا ريخ الإ ةرخآلاو ايندلا يف ريخ ال هنأو ءأرش عفدي الو ريخب يتأي ال

 سيل هلل اهلك ةيهلإلا نأو «مهيلإ ًاناسحإو هدابع ىلع ًالضفت ىلاعت هللا نم وهف امهيف
 اهيف كرشي نأ نع ًالضف «ةكرش -مالسلا مهيلع- ءايبنألاو ةكئالملا نم دحأل اهيف

 .هب مءاشتي امم هعمسيو هاري ام
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .«كّدَر وأ كاَضْمَأ اَم ةريطلا تإ » :'''”ساّبعلا نب لضقلا ثيِدَح نم ُهَلَو ر ه6 > ەگ رے رو 3 ١ رس ٥ س

 نب انث :لاق دلاخ نب دامح انثدح :هظفلو «دنسملا» يف دمحأ هاور ثيدحلا اذه

 :لاق سابع نب لضفلا نع ثدحي هتعمس :لاق «ينهجلا ةملسم نع «ةث

 لوسر اي :تلقف هتنضتحاف ةقش يف لاف يبظ حربف ًاموي كي هللا لوسر عم تجرح

 رظن هدانسإ يفو ءدمحأ هاور اذكه «كدر وأ كاضمأ ام ةريطلا اهنإ» :لاق تريطت هللا

 نيبو "'ةملسم نيب :يأ عاطقنا هيفو «هيف فلتخ لجر هيف فنصملا طخب تأرقو
 لاق .سابعلا دلو ربكأو هيي يبنلا مع نب بلطملادبع نب سابعلا نبا وهو لضفلا

 موي لتق :هريغ لاقو «-هنع هللا يضر- ركب يبأ دهع يف كومريلا موي لتق :نيعم نبا
 لتق :دواد وبأ لاق «ةنس نيرشعو نيتنثا نبا وهو ةرشع ثالث ةنس ءرفصلا جرم

 نوعاط يف تام :دعس نباو يدقاولا لاقو هك يبنلا عرد هيلع ناك قشمدب

 .ساومع

 ام اهنأب اهنع يهنملا ةريطلل ٌّدح اذه :«(كدر وأ كاضمأ ام ةريطلا (منإ» :هلوق
 نم هيف ال بحتسي امنإ لأفلا نإف «لأفلا نم ولو هديري امل يضمي نأ ناسنإلل بجوأ

 ىلع لكوتلا نايسن عم هلجأل يضميو هيلع دمتعي نأ امأف ءسفنلل ةمءالملاو ةراشبلا

 نع هدرو هب مءاشتف هركي ام عمس وأ ىأر اذإ كلذكو «ةريطلا نم كلذ نإف هللا

 .ةريطلا نم ًاضيأ كلذ نإف ””هتجاح
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 .فعضو نيل اهدنس يف هلبق يذلاو ثيدحلا اذه )١(

 .ةريطلا نم اذه سيلف كلذ ريغ وأ لمعل وأ مويلا اذه فويض هدنع نأل عجر وأ ىضم اذإ امأ (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب لب«

 باب
 ميجنتلا يف ءاجام

 خت
 .ديعولا نم هيف درو امو زوجي ال امو ميجنتلا نم زوجي ام ركذ انه دارملا

 ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب لالدتسالا وه ميجنتلا :مالسإلا خيش لاق

 ملع نم ميجنتلا لهأ هيعدي ام وه هنع يهنملا موجنلا ملع :يباطخلا لاقو .ةيضرألا

 ءيجمو «حايرلا بوبه تاقوأك «لبقتسملا يف عقتسو عقت مل يتلا ثداوحلاو نئاوكلا

 يتلا رومألا نم اهانعم يف ناك امو «راعسألا ريغتو ءدربلاو رحلا روهظو ءرطملا

 ءاهقارتفاو اهعامتجاو اهيراجم يف بكاوكلا ريسمب اهتفرعم نوكردي مخأ نومعزي

 مهنم اذهو .اهتابجوم اياضق ىلع يرجت اهنأو تايلفسلا يف ًاريثأت اه نأ نوعديو
 .هاوس بيغلا ملعي ال هب هللا رثأتسا دق ملعل يطاعتو بيغلا ىلع مكحت

 :ماسقأ ةثالث ىلع ميجنتلا نأ ملعاو :تلق

 ماعلا يف تادوجوملا نأب لوقلا وهو «نيملسملا عامجإب رفك وه ام :اهدحأ

 اذهو ةراتخم ةلعاف بكاوكلا نأو «تايناحْؤّرلاو بكاوكلا ريثأت ىلع ةبكرم يلفسلا

 ليلخلا ميهاربإ مهيلإ ثعُب نيذلا نيمجنملا ةئباصلا لوق اذهو «نيملسملا عامجإب رفك
 ًايظعت بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نومّظعي اوناك اذهو «-مالسلا هيلع-

 تاوعد اهنوعّديو «مهبتك يف ةفورعم حيباست اهنوحبسيو اهل نوللذتيو ا نودجسي

 :يأ ًالكيه بكوك لكل نونبيو «هل كيرش ال هدحو اهرطافو اهقلاخل الإ يغبنت ال

 .هميظعتو هتدابعل هنوذختيو «بکوکلا كلذ هيف نوروصيو هتدابعل ًاعضوم

 .مهجئاوح يضقتو مهبطاختو مهيلع لزنت بكوكلا كلذ ةيناحوُر نأ نومعزيو

 تضقو مهتبطاخو مهيلع تلزنت يتلا نيطايشلا يه تايناحوُرلا كلتو



 اک ديمحلا زيزعلاريسيت

 بحاص ركذو ًافنصم كرشلا اذه يف نيرخأتلا ضعب فّنص دقو «مهجئاوح

 .اهيف «ةركذتلا»

 اهعاتجاو بكاوكلا ريسمب ةيضرألا ثداوحلا ىلع لالدتسالا :يناثلا

 ميرحت يف بير الف '''هتكيشمو هللا ريدقتب كلذ نإ :لوقيو كلذ وحنو اهقارتفاو

 اهنأل هرفكب عطقي نأ يغبنيو ءكلذب لئاقلا ريفكت يف نورخأتملا فلتخاو «كلذ

 .هيلع لدي ال اب هملعب ىلاعت هللا رثآتسا يذلا بيغلا ملعل ىوعد

 .هيلع مالكلا يتأيسو «لزانملا ملعت يف فنصملا هركذ ام :ثلاثلا
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 بيغلا ملع ىوعد ىلع اهتاكرحو بكاوكلا ريسمب لدتسي لب ةرثؤم بكاوكلا نإ لوقي ال وهف )١(
 .رفك امهالكو بيغلا ملعل ءاعّدا اذهو «ةيبوبرلا يف كرش لوألاو لوألاك رفك كلذو



 هديمحلا زيزعلا ريسيت سس

 :ِثَآلَتِل موُجنلا ٍهِذَه هللا َقَلَح» :ةداتَق لاق :(هجيِحص» يف ٌيِراَحُبلا لاق

 .یهتنا .(وب هَل َمْلِعَآل اَم َفْلَكَتَو ُكَبيِصَن َعاَضَأَو أَطَخَأ ؛َكِلَذ

 «قازرلادبع هجرخأو فنصملا لاق امك «هحيحص) يف يراخبلا هقلع رثألا اذه

 يف بيطخلاو خيشلا وبأو «متاح يبأ نباو «رذنملا نباو ءريرج نباو «ديح نب دبعو

 ثالثل موجنلا هذه لعج انإ هللا نإ :لاق هظفلو .ةداتق نع «موجنلا» باتك

 نمف «نيطايشلل ًاموجر اهلعجو ءابب ىدتبي اهلعجو «ءامسلل ةنيز اهلعج :لاصخ
 ال ام فلكتو «هبيصن عاضأو .هظح أطخأو «هيأرب لاق دقف «كلذ ريغ اهيف ىطاعت

 سرعأ نم :ةناهك موجنلا هذه يف اوثدحأ دق هللا رمأب ةلهج ًاسان نإو هب هل ملع

 يرمعلو ءاذكو اذك ناك اذكو اذك مجنب رفاس نمو ءاذكو اذك ناك اذكو اذك مجنب

 امو «ميمذلاو نسحلاو ريصقلاو ليوطلاو دوسألاو رمحألا هب دلوي الإ مجن نم ام

 ملع ًادحأ نأ ولو «بيغلا اذه نم ءيثب رئاطلا اذهو ةبادلا هذهو موجنلا هذه ملع
 .ءيش لك ءامسأ هملعو «هتكئالم هل دجسأو «هديب هللا هقلخ يذلا مدآ هملعل بيغلا

 يف نآرقلا نم ذوخأم اذه .هرخآ ىلإ 2...ثالثل موجنلا هذه هللا قلخ» :هلوق

 م :كلملا) * نطل اًموحير اهتلعجو َميِبدَصَمب اند اسلا سَر دقو :ىلاعت هلوق

 ىلإ ةراشإلا هيفو .(17 :لحنلا) 4( َنوُدَتَمي مه مجَنلَأِيَو ٍتَْمَنلَعَو#» ىلاعت هلوقو

 نع هيودرم نبا هاور ثيدح هيفو «ةيآلا رهاظ وه امك ايندلا ءامسلا يف موجنلا نأ
 .ناخد نم اهقلخ هللا نإف ءايندلا ءامسلا امأ» كي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا

 نيطايشلل ًاموجر اهلعجو .حيباصمب اهنّيزو ارينمو ًارمقو ًاجارس اهيف لعجو

 .«ميجر ناطيش لك نم ًاظفحو

 ىدتبُي كلذ وحنو نادلبلاو تاهجلا ىلع تالالد :يأ .# ِتََمَلَعَو # :هلوق
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 ىلا وهو # :ىلاعت لاق امك كلذ يف سانلا اهب يدتبي :يأ .لوهجملا ةغيصب اهب

 :دارملا سيلو «(910 :ماعنألا) 4 حبلا لا ِتنمْلَظ يف ا أودت مولا ہک لَعج

 ام ريغ اهيف معز :يأ «كلذ اهيف لوأت نمف :لاق اذهو بيغلا ملع يف اهب نودتهي

 ملكت ثيح :يأ ءأطخأ دقف «بيغلا ملع اهب ىعداف «ثالثلا هذه يف ىلاعت هللا ركذ

 لب «هيف ةدئاف ال اب لغتشا هنأل «هرمع نم هظح :يأ «هبيصن عاضأو بيغلاب ًامجر

 رابخأ نأل «هملع روصتي ال ًائيش ىطاعت :يأ «هب هل ملع ال ام فلكتو ةضحم ةرضم

 امم ديزأ امهيف سيلو «ةنسلاو باتكلا قيرط نم الإ ملعت ال ةبيغملا رومألاو «ءامسلا

 هبيصن عاضأو أطخأ :هلوق الإ نسح موجنلا يف ةداتق لوق :يدووادلا لاق .مدقت

 .رفاك كلذ لئاق لب «كلذ يف رصق هنإف

 .نايحألا ضعب نوقدصي دق نيمجنملا نإ :تلق نإف

 مهقدص يف سيلو «ةئم نوبذكيو ةرم نوقدصي ناهكلا قدصك مهقدص :ليق

 .ناهكلاك حيحص ملع كلذ نأ ىلع لديام ةرم

 :هلوق اهنم ميجنتلا ةحص ىلع هللا باتك نم تايآب نيمجنملا ضعب لدتسا دقو

 .(© وذي مجاب كَم
 اهب يدتبي بيغلا ىلع تامالع موجنلا نأ ةيآلا هذمب دارملا سيل هنأ :باوجلاو

 هللا ةردق ىلع تالالد :يأ .# ٍتََمَنَلَعَو م ىنعملا انإو بيغلا ملع يف سانلا

 ءا الإ ىدتبي ال ةمالع نوكي ام موجنلا نم نأ :دهاجمو ةداتق نعو .هديحوتو

 ديم نأ بنور ٍضرأْلا ىف یتلاو ف :هلوق وهو لوألا مالكلا مامت نم اذه نإ :ليقو

 ىقلأو :يأ ٠١-٣ :لحنلا) © تمحو نر ود ڪل البسو ارو مڪي

 اہ لدتسي ريغصلاو رابكلا لابجلا نم يضارألاو قيرطلا اهب ملعي ملاعم مكل

 نبا لاق 1١ :لحنل» 405)) َنوُدَتِبَي مه مجاب :هلوقو «مهقرط يف نورفاسملا
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 دود مه مجاب و # راهنلاب قرطلا ملاعم :ينعي © تمحو إم :ةيآلا يف سابع
 اذهف .متاح يبأ نباو ريرج نبا هاور .مهرافسأ يف رحبلا يف هب نودتهم :لاق 405))

 لال دتسا ميجنتلا ملع ةحص ىلع اهب لالدتسالاف ةيآلا ىنعم وه هوحنو لوقلا

 ًارهاظ الو ًاصن ال هيلع لدي ال اهب مالسإلا نيد نم رارطضالاب هداسف ملعي ام ىلع

 ملع لاطبإب كك يبنلا نع تءاج ثيداحألا نإف «لالدتسالا عاونأ دسفأ كلذو

 ةبعش سبتقا دقف موجنلا ملع نم ةبعش سبتقا نم)» :ثيدح اهنم .همذو ميجنتلا

 ناهيلس نأ ليلجلا يعباتلا زيري نبا هللادبع نعو .مدقت دقو ثيدحلا .«رحسلا نم

 لاق :لاقف "كملع ىلإ تددزاف موجنلا ملع تملع ول :لاقف هاعد كلملادبع نب

 بيذكتو «ةمئألا فيح :ثالث يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نإ» :ة4 هللا لوسر

 ىلع فاخأ ام» :لاق ايب يبنلا نأ ةويح نب ءاجر نعو ؛«موجنلاب ناميإو ءردقلاب

 «ديمح نب دبع امهاور «ةمئألا فيحو ءردقلاب بيذكتلاو ,موجنلاب قيدصتلا يتمأ

 يدعب نم يتمأ ىلع فاخأ» :ًاعوفرم نجح يبأ نعو «"هلسرأ نم هب جتحا دقو

 هنّسحو ركاسع نبا هاور «ردقلاب ًابيذكتو «موجنلاب ًاناميإو ءةمئألا فيح ًاثالث

 ءردقلاب ًابيذكت نيتلصخ يدعب يتمأ ىلع فاخأ» :ًاعوفرم سنأ نعو «يطويسلا

 هنّسحو «موجنلا» باتك يف بيطخلاو يدع نباو ىلعي وبأ هاور «موجنلاب ًاناميإو

 .ًاضيأ يطويسلا

 ال سمخ بيغلا حيتافم» :ًاعوفرم رمع نبا نع يراخبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 نع «ديمح نب دبع نع هريسفت يف يبلعثلا هاورو ءديمح نب دبعل روثنملا ردلا يف هازع رثألا اذه )١(

 نب ناميلس نع زيري نبا نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط نب دمحم نع «مساقلا نب مشاه

 مالكو «حدقي ال اب هيف اوملكت ةحلط نب دمحم نأ الإ تاقث هلاجر «نسح هدنسو «كلملادبع

 .كلملادبع نب نايلس هب جتحا يعبات زيري نب هللادبع وهو 00



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 الو هللا الإ ماحرألا ضيغت ام ملعي الو هللا الإ دغ يف ام ملعي ال :هللا الإ اهملعي

 موقت ىتم ملعي الو «تومت ضرأ يأب سفن يردت الو «هللا الإ رطملا يتأي ىتم ملعي

 هللا لوسر لاق :لاق بلطملادبع نب سابعلا نعو .يراخبلا ظفل «هللا الإ ةعاسلا

 .هيودرم نبا هاور «موجنلا مهلضت مل كرشلا نم ةريزجلا هذه هللا رهط دقل» :ِةيِيَي

 رحبلاو ربلا تاملظ يف هب نودتهت ام موجنلا نم اوملعت» :ًاعوفرم رمع نبا نعو

 امهاور «موجنلا يف رظنلا نع ةي هللا لوسر ىهن» :لاق ةريره يأ نعو ««اوهتنا مث

 .بيطخلاو هيودرم نبا

 امأ» :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ًاثيدح ركذف بطخ هنأ بدنج نب ةرمس نعو

 هذه لاوزو ءرمقلا اذه فوسكو «سمشلا هذه فوسك نأ نومعزي اسان نإف :دعب

 اهنكلو اوبذك دق مهنأو ءضرآلا لهآ نم ءارظع لاجر تومل اهعضاوم نع موجنلا

 .دواد وبأ هاور «ةبوت مهنم هل ثدحي نم رظنيل هدابع اهب ربتعی هللا تايآ نم تايآ

 ةحص ىلع ةيآلاب لالدتسالا نأ اذهب نيبتف .انركذ ام ريغ راثآو ثيداحأ بابلا يفو

 .لالدتسالا عاونأ دسفأ نم موجنلا ماكحأ

 402 ْمِقَس ِقِإَلاَقَف (© رجلا يف هَرظَنَرظَف إل :ميهاربإ نع ىلاعت هلوق :اهنمو
 ءداسفلا يف ىلوألا ةيآلاب هلالدتسا سنج نم اذه نأ :باوجلاو (۸۸-۸۹ :تافاصلا)

 اذإ لهو «تالالدلا هوجو نم هجوب موجنلا ماكحأ ةحص ىلع لدي ام اهيف نيف

 !؟هدنع موجنلا ملع ةحص ىلع كلذ لد ءاهيلإ رظنف «موجنلا ىلإ هرصب ناسنإ عفر

 نأكو .اهماكحأ ملع ةحص ىلع كلذ لدي الف «موجنلا ىلإ نورظني سانلا لكو

 ًالطبم نيمجنملا ةئباصلا ىلإ ثعب امنإ -مالسلا هيلع- ميهاربإ نأ رعش ام اذه
 .كلذ ىلع مهل ًارظانم مهوقل

 ؟موجنلا يف هترظن ةدئاف | :اذه ىلع ليق نإف

 رسك نم هضرغ ىلإ هب لصوتيل لاعفألا ضيراعم نم موجنلا يف هترظن :ليق
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 نأ نظ نمف (1 :ءايبنألا) 4 اذنه ْمُهريبكح لصف لب لاق :هلوق ناك اك مانصألا

 سحنلاب هيلع يضتقي هعلاط نأ ملعو ماكحألا ملع اهنم طبنتسيل موجنلا يف هترظن
 -مالسلا هيلع- هنأ حيحصلا ةعافشلا ثيدح يف ءاج اذحلو ءًاديعب ًالالض لض دقف

 :هلوق ءالعلا اهدعو ««نهبذك ''"تابَّدَك ثالث ركذيو مكانه تسلا :لوقي

 هلوقو ادله مشرڪ هع لب لاق :هلوقو 2(04)يِقَس نإ لاقل
 نم رذتعي مل موجنلا ملع نم هذخأ ميقس ينإ :هلوق ناك ولف «يتخأ يه» : "راسل

 لبإ# :هلوق نم رذتعا امك اهنم رذتعا اذهف «لاعفألا ضيراعم نم يه امنإو ؛كلذ
 .ميقلا نبا ه هركذ مهری رڪ رورو س لف

 دقو ءاهدع يف دراولا ثيدحلا رضحتسي مل هنأ ىلع لدي ءالعلا اهدعو :هلوق نکل

 لوسر نأ ةريره يبأ نع مهريغو ريرج نباو ««نئسلا» باحصأو يراخبلاو دمحأ هاور

 هللا تاذ يف نيتنثا تابذگ ثالث ريغ -مالسلا هيلع- ميهاربإ بذكي مل» :لاق ای هللا

 .ريرج نبا ظفل «يتخأ يه ةراس :هلوقو ءاذه مهريبك هلعف لب :هلوقو ,ميقس نإ :هلوق

 يتلا ثالثلا ميهاربإ تاملك يف» :ًاعوفرم ديعس يبأ نع متاح يبأ نبا یورو
 هلعف لب :لاقو .ميقس ينإ :لاقف هللا نيد نع اهب "لحام الإ ةبذك اهنم ام :لاق

 .فعض هدانسإ يفو (ينخأ يه :هتأرما دارأ نيح كلملل لاقو ءاذه مهريبك

 ريثك نبا لاق .موجنلا يف رظن :ركفت نمل لوقت برعلا :ةيآلا يف ةداتق لاقو

 .فيعض يأ ميقس ينإ :لاقف هب مِهمَّذكي ميف ًاركفتم ءامسلا ىلإ رظن هنأ :ةداتق ينعي
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 هلعفو .(هلغف» نزو ىلع لاذلا ناكسإب ةبذك هدرفم نأل «َتالَعف» نزو ىلع لاذلا حتفب تابذك )١(

 .تابّدكو ةبذك هلثمو «تاّرمجو ةرجو «تاّرمتو ةرثق لثم «تالعف ىلع عمجت

 .اهديدشتو ءارلا فيفختب ةراس (۲)

 .هللا نيد نع اهم لداج يأ «لحام (9)



 )سسس ديمحلا زيزعااريسيت

 0 - و رے سے ر سر

 رح هرگ د .هيف ةتييع نبا صخَرُي لَو .رَمَقلا لزم َملَعَت َةَداَتَق هرگو
 0 ص ر ر 1 رے . 2 رر ےک

 . قاَحسإَو دا لزانملا ملعت يف صخَرَو .اَنهنَع

 ءرمقلاو سمشلا لزانم ملعت وهو ميجنتلا ملع نم ثلاثلا مسقلا وه اذه

 نم ىرت اك وهو «لوصفلاو تاولصلا تاقوأو ةلبقلا ىلع كلذب لالدتسالل

 نورشعو ةيناث رمقلا لزانمو !؟نيمسقلا كنيذب كنظ اف «هيف فلسلا فالتخا

 دمحأ هزاجأو «لزانملا ملعت ةنييع نب نايفسو ةداتق هركف ءاهنم ةلزنم يف ةليل لك

 .امهريغو قاحسإو

 يذلا ربخلاو ةدهاشملا قيرط نم كردي يذلا موجنلا ملع امأ :يباطخلا لاق

 َّنأ كلذو «هنع يبن ايف لخاد ريغ هنإف ءةلبقلا ةهج هب مّلعُتو ؛لاوزلا هب فرعي
 دعب سمشلاف ءًاصقانتم ماد ام لظلا نأ نم رثكأب ًائيش سيل لظلا دصر ةفرعم

 ةطباه سمشلاف «ةدايزلا يف ذخأ اذإو «يقرشلا قفألا نم ءامسلا طسو وحن ةدعاص

 .يبرغلا قفألا وحن ءامسلا طسو نم

 هل اوذختا اب اهوربد دق ةعانصلا هذه نأ الإ «ةدهاشملاب هكرد حصي ملع اذهو

 لدتسي ام امأو «هتدصارمو هتدم ةاعارم نع اهيف رظانلا ينغتسي يتلا تالآلا نم

 ةمئألا نم اهب ةربخلا لهأ اهدصر بكاوك اهنإف «ةلبقلا ةهج ىلع موجنلا نم هب

 .اهنع هب اوربخأ ايف مهقدصو اهب مهتفرعمو «نيدلا رمأب مهتيانع يف كشن ال نيذلا

 ناكف ءاهنع ةبيغلا لاح ىلع اهودهاشيو ةبعكلا ةرضحب اهودهاشي نأ لثم

 ريغ اندنع اوناك ذإ مهربخ لوبقب كلذ انكاردإو ةيانعلاب اهنم ةلالدلا مهكاردإ

 .ةقث مامإ وهو لئاسم هنع يوري دمحأ بحاص «ينامركلا ليعامسإ نب برح وه )١(

 ةهج ملعت وهو «هيوهار نب قاحسإو دمحأ بهذم وه [ى رييستلا ملع زاوج ىلع روهمجلا (۲)

 ىلا وه :ىلاعت لاق فيعض لوق ةهاركلاب لوقلاو «ةثارحلا تاقوأو لاوزلا تقوو ةلبقلا

 .ةيآلا #4 َباَسِحْلأَو نيل َهَدَعاوُسَلَْنِل لام مرو ارو َرَمَقْلاَو اض سکا َلَعَج



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل لال ()

 .هتفرعم يف نيرصقم الو «مهنيد يف نيمهتم
 .رمقلا لزانم لجرلا ملعتي نأ ًاسأب ىري ال ناك هنأ دهاجم نع رذنملا نبا ىورو

 ملعتي نأ ًاسأب ىري ال ناك هنأ ميهاربإ نعو .كلذ يف روذحم ال هنأل :تلق

 .رذنملا نبا هاور .هب ىدتبي ام موجنلا نم لجرلا

 مرح لطاب هنإف ريثأتلا ملع ال رييستلا ملع هملعت يف نوذأملاو :بجر نبا لاق

 قرطلاو «ةلبقلا ةفرعمو ءادتهالل هيلإ جاتحي ام ملعتف رييستلا ملع امأو .هريثكو هليلق

 ىدأ ابرو هنم مهأ وه ام نع هلغشل هيلإ ةجاح ال هيلع داز امو ءروهمجلاب دنع زئاج

 يدق ملعلا اذه لهأ نم عقو امك «نيملسملا بيراحمب نظلا ةءاسإ ىلإ هيف رظنلا قيقدت

 .ًارصتخ ىهتنا .لطاب وهو مهتالص يف فلسلا أطخ ىلإ هداقتعا يضفي كلذو ًاثيدحو

 ثيداحألاو تايآلا كلذ ىلع لديو «هللا ءاش نإ حيحصلا وه اذهو :تلق

 ال مأ يرمقلاو يسمشلا فوسكلا تقو يهنلا يف لخدي لهو .تمدقت يتلا

 .لخدي ال هنأ ميقلا نبا حجر

 دمحم وبأ ليعاسإ نب برح ظفاحلا مامإلا وه «(مهنع برح هركذ» :هلوق
 نباو قاحسإو دمحأ نع ىور دمحأ مامإلا باحصأ ةلجأ نم هيقفلا «ينامركلا

 اهنم ةليلج تافنصم هلو مهريغو ةبيش يبأ نباو ةمثيخ يبأو «نيعم نباو ينيدملا

 «راثآلاو ثيداحألا اهيف دروأو هريغو دمحأ مامإلا اهنع لئس يتلا «لئاسملا» باتك

 وه قاحسإو .نيتئمو نيناث ةنس تام .اهيف ةنييع نباو ةداتق رثأ ىور هنظأو

 «هيوهار نباب فورعملا مامإلا يروباسينلا يلظنحلا بوقعي وبأ دلخ نب ميهاربإ
 اندنع قاحسإ :دمحأ لاق .مهتقبطو ةنييع نباو ةماسأ يبأو كرابملا نبا نع ىور

 «مهريغو دواد وبأو «ملسمو يراخبلاو دمحأ هنع ىورو «نيملسملا ةمئآ نم مامإ

 .نيتئمو نيثالثو عست ةنس تام .دمحأ نع ًاضيأ وه ىورو
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 : ىَسوُم يآ نَعَو

 يف َناَبِح باو دج 9 ارتتا يف بحرا او نك
 .(هحصحصاا

 سمعا 6

 ماتو «يبهذلا هرقأو حيحص :لاقو «مكاحلاو يناربطلا ًاضيأ هاور ثيدحلا اذه

 نم يرجي رهن ةطوغلا رهن نم هللا هاقس رمخلا نمدم وهو تام نمو» :ثيدحلا

 .«نهجورف حير رانلا لهأ يذؤي تاسموملا جورف

 ةلمهملا حتفب راّضح نب ميلس نب سيق نب هللادبع وه :(ىسوم يِبأ نع» :هلوق
 للك يبنلا هلمعتسا ليلج يباحص «يرعشألا ىسوم وبأ «ةمجحملا داضلا ديدشتو

 .نيسمخ ةنس تام .نيفصب نيمّكحلا دحأ وهو «نامثع مث رمع هرّمأو

 فلسلا هرك يتلا ديعولا صوصن نم اذه :«ةنجلا نولخدي ال ةثالث» :هلوق

 مهدنع ةلملا نع لقتني ال اهبحاص ناك نإو «تءاج اى اهورمأ :اولاقو اهليوأت

 الف هرهاظ ىلع وه :ةفئاط تلاقو «لوقلا اذه ىلإ ليمي -هللا هحر- فنصملا نأكو

 ثيداحألا مومعل ًاصصخم اذه نوكيو هوحنو رمخلا نمدم ًالصأ ةنجلا لخدي

 نم ىلع حارشلا رثكأ هلمحو «ةنخلا مهوخدو رانلا نم نيدحوملا جورخ ىلع ةلادلا

 مل نإ باذعلا دعب الإ ةنجلا نولخدي ال مهنأ ىنعم ىلع وأ ءالحتسم كلذ لعف
 00 عار

 . ملعأ هللاو اوبوتي

 :ناهجو هل رحسلاب قيدصتلا )١(

 .كلذب قّدِصن نحنو حيحص قيدصت اذهف ةقيقح هلو تباث هنأو هدوجوب قيدصت :اهدحأ

 اذهف بيغلا ملع ىلإ هب ىدتبي هنأو «حيحص ملع هنأو لطابلا نم سيلو قح هنأب قيدصت :يناثلاو

 .ديعولا هيف يذلا وه
 ةريبكل بكترم اهبحاص نأ ىلع لدت يتلا ديعولا صوصن نم اأ وهو لوألا باوصلاو (1)

 = رسفتو رجزلا يف غلبأ نوكتل تءاج اك ٌرمتو ةئيشملا تحت وهف ةبوت ريغ نم تام نإ اهبحاصو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .اهبرش ىلع موادملا يآ :«رمخلا نمدم» :هلوق

 نأ ميلو نل ْمُسْيَسَع ُهِبَسَح ْلَهَه # :ىلاعت لاق اك ةبارقلا يأ : .«محرلا عطاقو» :هلوق

 عا ٌرْعَمَصأَ هلآ مهنعل نينا ا َكيلوأ © کمایا اوعطقتو ضرالا ىف اودی

 )۲ ۲: 4127 رسم ہری

 سبتقا نم» :ثيدحل ميجنتلا هيف لخديو ًاقلطم :(رحسلاب قدصمو» :هلوق

 لاق .بابلل ثيدحلا ةقباطم هجو اذهو «رحسلا نم الع سبتقا موجنلا نم ًاملع

 ءرحسلا ضحم وهو ءاهملعو '''ءايميسلا ميلعت هيف لخديو :(رئابكلا» يف يبهذلا

 كلذ هابشأو «هضغبو اهضغبو هتأرمال جوزلا ةبحمو «هتجوز نع ءرملا دقعو

 ةمألا نم قلخ لهجي لقألا الإ اهتماع لب رئابكلا نم ريثكو :لاق ةلوهجم تاملكب

 يغبنيف «ليصفت مهيف برضلا اذهف هيلع ديعولا الو هيف رجزلا هغلب امو هميرحت

 هلهجب هدهع برق اذإ اهيس همّلعيو «هب قفري لب لهاجلا ىلع لهجي ال نأ ملاعلل

 الف نيتداهشلاب ظفلتي نأ دهح ابف يكرت وهو مالسإلا ضرأ ىلإ بلججو رسأ نمك

 .هيلع ةجحلا مايقو هلاحب ملعلا دعب الإ دحأ مثأي
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 .ملعلا ةبلطل =

 نم يقيقحلا ريغ وه ام ىلع :قلطي ءايميسلا» :«نونظلاو فشكلا» يف ةفيلخ يجاح لاق )١(

 ضعب رهظي دقو «سحلا يف اه دوجو ال وحلا يف ةيلايخ تالاثم ثادحإ :هلصاحو .رحسلا

 .«ءاوملا رهوج ريغت ةعرسل ةعيرس لوزتف ءاوهلا يف روصلا
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب
 ءاوئألاب ءاقستسالا يف ءاجام

 35 ر 0 وکٹ کیا قر نولو :لاعَت هللا لوقو

 رطملا ىجمو ايقسلا ةبسن دارملاو ءديعولا نم :يأ :ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام

 نورشعو ةيناث يهو :تاداعسلا وبأ لاق .رمقلا لزانم يهو ءون عمج ءاونآلا ىلإ

  َلِزاََم َُئَرّدَقَرَمَفْلاَو # :ىلاعت هلوق هنمو ءاهنم ةلزنم ةليل لك رمقلا لزني ةلزنم

 علطتو ءرجفلا عولط عم ةلزنم ةليل ةرشع ثالث لك برغلا يف طقسي (5 :سب)

 تناكو .ةنسلا ءاضقنا عم اهعيمج يضقنتف قرشلا يف تقولا كلذ اهتلباقم ىرخأ

 اهيلإ هنوبسنيو ءرطم نوكي اهبيقر عولطو ةلزنملا طوقس عم نأ معزت برعلا

 ءان برغملاب اهنم طقاسلا طقس اذإ هنأل ًاءون يمس اهنإو ءاذك ءونب انرطم :نولوقيف

 .علطو ضب :يأ «ًاءون ءوني .قرشملاب علاطلا

 .(87 :ةعقاولا) Of} ویک 5 نأ کفر َنوُلَعْجَتَو # :ىلاعت هللا لوقو» :لاق

 يف يف ءايضلاو متاح يبأ نباو ريرج نباو هنّسحو يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور

 4 کدر وعو :اي4 هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا يضر- يلع نع «ةراتخملا»

 «اذكو اذك مجنبو ءاذكو اذك ءونب انرطم :نولوقي «نوبذکت مكنأ مكركش :لوقي

 .ةيآلا هب ترسف ام ىلوأ اذهو

 يناسارخلا ءاطعو كاحضلاو ةداتقو سابع نباو يلع نع كلذ يورو

 ىلع ةيآلاب فنصملا لالدتسا هجو رهظي هبو ءنيرسفملا روهمج لوق وهو .مهريغو

 ثيغلا نم مكيلإ لزنأ ام ىلع هلل مكركش نولعجتو :اذه ىلع ىنعملاف «ةمجرتلا



 ديمحتا ريزعلا ريسيت

 .هريغ ىلإ هنوبسنت :يأ .نوبذكت مكنأ ةمحرلاو رطملاو

 مكتايح هب يذلا قزرلا اذه نم مكظح نولعجت :يأ :ميقلا نبا لاقو

 نآرقلا نم مكبيصنو مكظح نولعجت :نسحلا لاق .نآرقلا :ينعي .هب بيذكتلا

 .هب بيذكتلا الإ هللا باتك نم هظح نوكي ال دبع رسخو :لاق .نوبذكت مكنأ

 .نيينعملا لمشت ةيآلاو :تلق

2 @ 



 نع يم يف برأ :َلاَق ال هللا ٌلوُسَو نأ ا ِكِلاَم ىبأ نَعَو
 ءباَسنألا يف ُنمَطلاَو «٠ 2 ”ٍباَسْحَألا ْرْخَفلا :َنئَموُكْدْتَي ال ةّيلهاج ا رمأ

 ےس هني ريل ےس

 مَعَ ؛اهتوَم لبق بنَ 2 ا اًذِإ 5 َةَحْئاَتلا» :َلاَقَو .(ًةَحاَببلاَو زرا ٌءاَقْسِتْسالاَو

 .[مِلسُم هاَوَر] (بَرَج ْنِم ٌعْرِدَو ٍناَرِطَق نم لابس اَهْيَلَعَوةَماَيِقلا َمْوَي

 يباحص «يماشلا ثراحلا نب ثراحلا :همسا :«يرعشألا كلام يبأ نع» :هلوق

 مزج .اذه ريغ نانثا يرعشألا كلام وبأ ةباحصلا يفو «مالس وبأ ةياورلاب هنع درفت

 .ظفاحلا هب

 اهلهأ لاعفأ نم يأ :«نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم يتمآ ف عبرأ» :هلوق

 لهجلا عم امإو اهميرحتب ملعلا عم امإ ءةمألا هذه اهلعفتس يصاعم اأ ىنعمب

 اومس ثعبملا لبق ام انه ةيلهاجلاب دارملاو ءابنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك امك كلذب

 ةيلهاج وهف نولسرملاو ءايبنألا هب تءاج ام فلاخي ام لكو مهلهج طرفل كلذب

 لهاج مه هثدحأ اهنإ لامعألاو لاوقألا نم هيلع اوناك ام نإف «لهاجلا ىلإ ةبوسنم

 سانلا هكرتي ال ةيلهاجلا رمأ ضعب نأ ربخأ :مالسإلا خيش لاق .لهاج هلعفي امنإو

 وهف مهلعفو ةيلهاجلا رمأ نم ناك ام نأ يضتقي اذهو «هكرتي ال نمل ًامذ مهلك

 ءاه مذ ةيلهاجلا ىلإ تاركنملا هذه ةفاضإ يف نكي مل الإو مالسإلا نيد يف مومذم

 الو :ىلاعت هلوقك اذهو مذلا جرخم جرخ ةيلهاجلا ىلإ اهتفاضإ نأ مولعمو

 لاحل ًامذو جربتلل ًامذ كلذ يف نإف 0 :بازحألا) 4 لوألا هلا ب ہر رد

 عاجشلا نالف نبا انأ :لوقي نأك ةعاجشلاو دوجلاو مركلاك دادجألاو ءابآلا رثآم :باسحألا )١(

 رخفلا هجو ىلع ال ةجاحلا دنع كلذ نع ربخأ اذإ امأ «مظاعتلاو رخفلا هجو ىلع داوجلا ميركلا

 .سأب الف

 .بوث (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .ةلمجلا يف مهتهباشم نم عنملا يضتقي كلذو ىلوألا ةيلهاجلا

 مهبقانم دعب مظاعتلاو ءابآلاب فّدشتلا :يأ :«باسحألاب رخفلا» :هلوق

 :ىلاعت لاق امك ىوقتلاب الإ فرش ال ذإ ؛ميظع لهج كلذو مهلئاضفو مهرثآمو

 َّنإإ# :ىلاعت لاقو «ةيآلا ۷ :ابم) © حقلز اندنعوب 6-1 یاب مدل الو مل کل ومآ امو

KL KLًاعوفرم ةريره يأ نع دوادوبأ یورو «(۱۳ :تارجحلا) : 

 يقش رجاف وأ «يقت نمؤم ءابآلاب اهرخفو ةيلهاجلا ةّيبَع مكنع بهذأ دق هللا نإ»

 محف نم محف مه نإ ماوقأب مهرخف لاجر َّنعَدَيَل بارت نم مدآو «مدآ ونب سانلا
 «"نتنلا اهفنأب عفدت يتلا '''نالعجلا نم هللا ىلع نوهأ ننوكيل وأ منهج

 ةحاصفو ةعاجش نم هئابآلو هل ناسنإلا هدعي ام وهو بسح عمج باسحألاو

 .كلذوحنو

 يف حدقي وأ بيعلاو مالا اهيف عوقولا :يأ :«باسنألا يف نعطلاو» :هلوق

 نم هئابآ يف اهب هريعي وأ '"نالف ةيرذ نم وه سيل :لوقيف سانلا نم دحأ بسن
 :رذ يبأل ايب يبنلا لاق همأب الجر -هنع هللا يضر- رذ وبأ ريع امل اذهو «نعاطملا

 رييعتلا نأ ىلع كلذ لدف «هيلع قفتم «ةيلهاج كيف ٌقرما كنإ ؟همأب هتريعأ»
 هيف نوكي دق هنيدو هملعو هلضف عم لجرلا نأو «ةيلهاجلا قالخأ نم باسنألاب

 هرفك كلذ بجوي الو «ةينارصنو ةيدوهيو ةيلهاجب ةأسملا لاصخملا هذه ضعب
 .مالسإلا خيش هلاق .هقسفو

 موجنلا ىلإ رطملا ءيجمو ايقسلا ةبسن يأ :«موجنلاب ءاقستسالاو» :هلوق

 لْعُف نأل لْعف نزو ىلع لْعج :هدرفمو ءافلا رسكب نالعف نزو ىلع ةمجعملا رسكب :نالعجلا )١(
 .نالعف ىلع عمجي

 .ةنتنملا ةحئارلا اهحتفبو ءاتلا ناكسإب (۲)

 .صقنتلا هجو ىلع يريضحخ لوقي وأ (



 ديمحلا زيزهلاريسيت

 ريرج نباو دمحأ مامإلا ىور امك «هتمأ ىلع هيب يبنلا هفاخ يذلا وه اذهو «ءاونألاو

 :ًاثالث يتمأ ىلع فاخأ» :لوقي لَك هللا لوسر تعمس :لاق يئاوسلا رباج نع

 .(ردقلاب ًابيذكتو ءناطلسلا فيحو «موجنلاب ءاقستسا
 :ناعون موجنلاب ءاقستسالاف ءاذه نبت اذإ

 الإ قلاخ ال ذإ ءرهاظ رفك اذهف «مجنلا وه رطملل لژنملا نأ دقتعي نأ :امهدحأ

 لاق امك ءرطملل لژنملا وه هللا نأ نوملعي اوناك لب ءاذكه نوكرشملا ناك امو هللا

 َنأوُقَلاَهيوَم دعب نم ضرألا هب اخاف ءآم َِمَسلا يروم لرب نس رھتلاس نیکو ال :ىلاعت

 يف لازي ال اذه نأ ربخأ ةا يبنلاف «ثيدحلا ىنعم اذه سيلو 039 :تربكتملا) 4 ذل

 .رفاك وهف «رطملا لزني مجنلا نأ دقتعا نمو «هتمأ

 لعافلا وه ىلاعت هللا نأ هداقتعا عم «مجنلا ىلإ رطملا لازنإ بسني نأ :يناثلا

 كلذ روهظ دنع رطملا دوجوب ةداعلا ىرجأ ىلاعتو هناحبس هنأ الإ ءهل لڑنملا كلذل

 حَّرصو «هتهاركو هميرحت يف دمحأ بهذم يف ًافالخ حلفم نبا ىكحف «مجنلا

 يذلا وهو «يفخلا كرشلا نم هنأل «مرح هنأ حيحصلاو «هزاوجب يعفاشلا باحصأ

 معزي ناك يذلا وهو ءهلطبأو «هافنو «ةيلهاجلا رمأ نم هنأ ريخأو لكي يبنلا هدارأ

 للي يبنلا نم اذه نإف ًاضيأو «مويلا ىلإ ةمألا هذه يف ًادوجوم لزي ملو ءنوكرشملا

 اهدصقي ال يتلا ةمهوملا تارابعلاب ولو كرشلا عئارذل ًادسو ديحوتلا بانجل ةيامح

 ام لب !؟ًادن هلل ينتلعجأ» :لاق ءتئشو هللا ءاش ام :هل لاق لجرل لاق اك «ناسنإلا

 ظ .(هدحو هللا ءاش

 «تاومألا ءاعدك ءاونألا ىلإ ايقسلا ةبسن نم عنملاب ىلوأ وه ام ىلع هيبنتلا هيفو

 كرشلا نم اذه نإف «بلاطملا نم كلذ وحنو ةيفاعلاو رصنلاو قزرلا مهلاؤسو

 دنع انؤاعفش ءالؤه :نوكرشملا لاق (ى هللا ىلإ انؤاعفش مهنإ :اولاق ءاوس «ربكألا

 اك «ةماركلا ليبس ىلع ًالالقتسا نورصنيو نوقزريو «نوقلخي مهخأ اودقتعا وأ هللا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ةبسن قالطإ نم عنم اذإ هنأل كلذ يف اهفنص ةلاسر يف روبقلا داّبع ضعب هركذ

 تاومألا ءاعد نم عنمي نألف «داقتعالاو دصقلا مدع عم ءاونألا ىلإ ايقسلا

 .ىرحأو ىلوأ تافرصتلا عاونأ مهل نأ داقتعا عم تاململا يف مهيلإ هجوتلاو

 ءاضقل طخس األ «تيملا ىلع بدنلاب توصلا عفر :يأ .«ةحاينلاو» :هلوق

 عم كولمملا لعفي نأ يغبني كلذك الو «هللا عم بدأ ءوسو هماكحأل ةضراعمو هللا

 لك يذلا «هاوس هل هلا ال يذلا هاو هكلامو هديسو هبر عم هلعفي فيكف «هديس

 .ةبيصملا باهذ عم رجألا تيوفت اهيفف ًاضيأو «لدع هئاضق

 ءابنأ نم رابخألا هذه نآل هللا لوسر ًادمح نأ ةداهش ىلع ليلد ثيدحلا ينو

 .ربخأ امك ناكف كك يبنلا اهب ربخأف «بيغلا

 ال مذلاو ديعولا نأ ىلع هيبنت هيف .«اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا لاقو» :هلوق

 صخش فرع اذإ اذه ىلعف «عامجإلاب كلذك وهو «بنذلا نم بات نم قحلي
 صخشلا كلذل هقوحلب لوقلا قالطإ زجي مل ديعوب اهيلع عرشلا دعوت بونذ لعفي

 «ةبوتلاب عفترت بونذلا تابوقع نإف «عدبلا لهأ نم ريثك هنظي امك «نيعملا
 ةعافشو «ضعبل مهضعب نينئمؤملا ءاعدو «ةرفكملا بئاصملاو «ةيحاملا تانسحلاو

 .مهنع هللا وفعو «مهيف كي مهيبن
 ثيدح يف اى «هيلع بوتي هللا نإف ءرغرغي مل ام توملا لبق بات نم نأ هيفو

 يذمرتلاو دمحأ هاور ارغرغي مل ام دبعلا هبوت لبقي ىلاعت هللا نإ» :ًاعوفرم رمع نبا

 .«هحيحص) يف نابح نباو هجام نباو

 نارطق نم لابرس اهيلعو ءاهربق نم ثعبُت :يأ .«ةمايقلا موي ماقت» :هلوق

 ؛صُمَقلاو بايثلا يهو «ليبارسلا دحاو :لابرسلا :يبطرقلا لاق «برج نم عردو

 رانلا لاعتشا نوكي ىتح صيمقلاك نه ريصيف «نارطقلاب نخطلي نبنأ ينعي
 يورو «دشأ برجلا ببسب اهملأو نتنأ نهتحئارو «مظعأ نهداسجأب اهقاصتلاو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نع «هريسفت» يف يبلعثلا ىورو «باذملا ساحنلا وه نارطقلا نأ سابع نبا نع

 اي ليقف ءاهرامخ عقو ىتح ةردلاب اهبرضف اهاتأف ةحئان عمس هنأ باطخلا نب رمع

 . اه ةمرح ال اهنإ :لاق اهرامخ عقو دق ةأرملا ةأرملا :نينمؤملا ريمأ
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 .اهراخ ذخأ اهنكميو بيدأتلا قحتست انآ ىنعي )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 حصل الص لب هللا ُلوُسَر اتل لص :َّلاَك دِلاَح نب دير نع [اهُّهَلَو]

 :َلاَعَ ءِسآّنلا َلَع َلَبقَأ فرضنا ال ليلا َنِم تاگ ٍءاَمَس رْثِإ َلَع ةي اب

 نم َحَبضَأ :َلاَك» :ّلاَق .ُمَلْعَ ُهُلوُسَرَو هللا :اوَلاَق (؟ْةُكُيَر لاق ادام َنوُرْدَت لَه

 ُنِمْؤُم َكِلَذَ ويح َرَو هللا ٍلْضَقِب اترطُم :لاق ْنَم امف ٌرِفاَكَو يب ٌنِمْؤُم يِداَبِع
04 

 يب ٌرِفاَك َكِلَذَه ءاَذَكَو اَذَك "'ِءوَب اًنرِطُم :لاق ْنَم اًمْأَو بگ وكلاب ٌرِفاَك يب

 نامث ةنس تام ءروهشم يباحص «يندملا ينهجلا يأ :«دلاخ نب ديز نع» :هلوق

 .ةنس نوناثو سه هلو «كلذ ريغ ليقو «ةفوكلاب نيتسو
 زاوج هيفو :ظفاحلا لاق .ءابلا ىنعمب ماللاف ءانب ىلص يأ :«انل ىلص» :هلوق

 .هلل ةالصلا اهنإو ءًازاجم كلذ قالطإ

 ."7لقنتو اهؤاي ففختو «ريغصتلاو ةلمهملاب :«ةيبيدحلاب» :هلوق

 بقعي ام وهو روهشملا ىلع ةثلثملا نوكسو ةزمهلا رسكب :رثإ ىلع» :هلوق

 .ءيشلا

 .ءامسلا ةهج نم لزني هنوكل ءامس هيلع قلطأو ءرطم يأ :«ءامس» :هلوق

 لبقأ» :هلوق هيلع لدي اک «هناکم نم ال هتالص نم يأ :«فرصنا املف» :هلوق

 مامإلل يغبني ال هنأ ىلع ليلد هيفف «فيرشلا ههجوب مهيلإ تفتلا يأ :«سانلا ىلع

 اذهف رطملا لازنإ يف رثؤم مجنلا نأ :اهدحأ :بتارم ىلع وأ ماسقأ ءاذك ءونب انرطم :لئاقلا لوق )١(

 كرش اذهف ةداعلاو ةبرجتلاو ةفداصملا باب نم نكل هريثأت دقتعي ال نأ :يناثلاو ءربكأ كرش

 عونمم ظفللا نكلو «هب سأب ال اذهف تقولا نع ًاربخم اذك ءونب انرطم لوقي نأ :ثلاثلاو ءرغصأ

 .هانعمو هظفلب هب سأب ال اذهف تقولا نع ًاربخ (يف) ب اذك مجن يف لاق اذإ امأ «ءابلا وهو

 .ةٌراسو ةراس هلثمو «ةّيبيدحلاو «ةيبيدحلا فيفخستلاو ديدشتلاب (؟)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 كلذب تحص اك «نيمومأملا ىلإ فرصني لب «ةلبقلا لبقتسم سلجم نأ ىلص اذإ

 .ثيداحألا

 ملأ» :يئاسنلا ةياور يفو «هيبنتلا هانعمو «ماهفتسا ظفل :«نوردت له» :هلوق

 يهو :ظفاحلا لاق .ةيسدقلا ثيداحألا نم اذهو «ةليللا مكبر لاق ام اوعمست

 ملاعلا ءاقلإ هيفو ءةطساو الب وأ ةطساوب هللا نع اهذخأ هيي يبنلا نأ ىلع لمحت

 .اهيف ماهفتسالاب ةلأسملل ميلعتلا ملاعلا جارخإو «'''مهربتخيل هباحصأ ىلع ةلأسملا

 .فنصملا هركذ

 هنأو ؛ملعي ال اع لوؤسملل بدآلا نسح هيف :«ملعأ هلوسرو هللا اولاق» :هلوق

 .هينعي ال ام فلكتي الو «هوحن وأ كلذ لوقي

 نمؤم ىلإ ميسقتلا ليلدب مومعلل انه ةفاضإلا :«يدابع نم حبصأ» :هلوق
 .رفاكو

 ؟ربكألا وه انه رفكلاب دارملا نأ ىلع لدي اذه :ليق نإف

 .رفاكلا نم ردصي رغصألا ذإ ليلد هيف سيل :ليق
 هللا ريغ ىلإ كلذ ةبسنب رغصألا وه انه رفكلاب دارملا ::رفاكو يب نمؤم» :هلوق

 هلوق ليلدب هل لزنملا رطملل قلاخلا وه ىلاعت هللا نأ دقتعي ناك نإو «هتمعن نارفكو

 وه دارملا ناك ولف «هرخآ ىلإ «هتمحرو هللا لضفب انرطم لاق نم امأف» :ثيدحلا يف

 دوجو اوبسن مهنأ ىلع لديل ةيببسلا ءابب ىتأف ءاذك ءون رطملا انيلع لزنأ لاقل ربكألا
 كاذف «يلع ىنثأو يايقس ىلع يندم نم امأف» :ةياور ينو ءاببس هودقتعا ام ىلإ رطملا

 نينمؤملا نأل ءيب نمآ نم كاذف رطملل لّزنملا ينإ :لاق نم امأف لقي ملف «يب نمآ نم

 نأ دقتعي ناك نإو «هللا ريغ ىلإ كلذ ةفاضإ دارملا نأ ىلع لدف كلذ نولوقي رافكلاو

 يب رفکو » :هرخآ يف لاقو هوحن ٍليعاسإلاو يئاسنلا ىورو «هللا وه كلذل لعافلا

 .رابخإلا ال رابتخالا نم )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ام :ىلاعت هللا لاق» ملسم دنع ةريره يبأ نع حلاص يبأ ةياور يفو .«يتمعن رفك وأ

 نبا ثيدح نم هلو ««نيرفاك اهب مهنم قيرف حبصأ الإ ةمعن نم يدابع ىلع تمعنأ

 يثيللا ةيواعم ثيدح يفو .ثيدحلا «رفاك مهنمو ركاش سانلا نم حبصأ» :سابع

 «نيكر شم نوحبصيف هقزر نم ًاقزر مهيلع هللا لزنيف نيبدجم سانلا نوكي" :ًاعوفرم
 كلذ ةبسن نأب انه دارملا كرشلاو رفكلا نيبف ءدمحأ هاور «اذك ءونب انرطُم :نولوقي

 نونظي ةيلهاجلا يف اوناك :ةبيتق نبا لاق ءاذك ءونب انرطم :لاقي نأب «ىلاعت هريغ ىلإ

 عرشلا لطبأف «هتمالعب امإو «مهمعز ىلع هعنصب امإ ءونلا ةطساوب ثيغلا لوزن نأ
 رفك هرفكف كلذ يف ًاعنص ءونلل نأ كلذ لئاق دقتعا نإف «ارفك هلعجو «مملوق

 رفكلا قالطإ زوجي نكل «كرشب سيلف «ةبرجتلا ليبق نم كلذ نأ دقتعا نإو كرش
 كرشلاو رفكلا نيب ثيدحلا قرط نم كلذ يف عقي مل هنأل «ةمعنلا رفك ةدارإو هيلع

 اذك ءونب انرطم :لاق نم :يعفاشلا لاقو .نيينعملا ىلع هيف رفكلا لمحيف ءةطساو

 .هنم ّيلِإ بحأ مالكلا نم هريغو «أرفك نوكي الف ءاذك تقو يف انرطم ىنعم ىلع

 ال هنأ ىلع لدي |نإو كلذ زاوج ىلع لدي ال يعفاشلا مالك نإ لاقي دق :تلق

 ال وأ كلذ قالطإ زوجي هنوك امأ .هنم نسحأ مالكلا نم هريغو «كرش رفك نوكي

 ءاونألا ىلإ ايقسلا ةبسن وه ثيدحلا ىنعم نأ مدقت امل ءزوجي ال هنأ حيحصلاف ءزوجي

 كرشلا باب نم اذهف ءرطملل لزنملا وه هللا نأ دقتعي كلذل لتاقلا ناك نإو ءًاظفل

 یسَعو# :ىلاعت هلوق ىنعم هيفو ءاذك نكي مل نالف الول :هلوقك .ظافلألا يف يفخلا

 رش ىلإ ناسنإلا رجت دق معنلا نم ًاريثك نإف (117 :ةرقبلا) #4 كَل سوهو ایس اوت نأ

 .ةمعنلا لوزن ببسب اذك ءونب انرطم :اولاق نيذلاك

 انه هب دارملا نأ ىلع ريشي «فنصملا هركذ .عضوملا اذه يف ناهيإلل نطفتلا هيفو

 ىنثأو يايقس ىلع يندمح نم امأف» :هلوق يف امك ءاهيلع هدمحو هللا ىلإ ةمعنلا ةبسن
 .ثيدحلا . (هتمحرو هللا لضفب انرطم :لاق نم امأف» :هلوقو «يب نمآ نم كاذف يلع



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .فنصملا هركذ .ةلملا نع جرخي ال ام رفكلا نم نأ هيفو

 هنأ دقتعاو هللا ىلإ هبسن نم يأ :«هتمحرو هللا لضفب انرطم لاق نم امأف» :هلوق

 :لاقف هيلع هب ىنثأو هبر ىلع دبعلا نم قاقحتسا ريغ نم هتمحرو هلضفب هلزنأ

 ىنثأو «يايقس ىلع يندمح نم امأف» ىرخآلا ةياورلا يفو «هتمحرو هللا لضفب انرطم
 الو هريغ ىلإ هللا معن فيضي ال نأ ناسنإلا ىلع بجي اذكهو «يب نمؤم كاذف لع

 هلضفب دبعلا ىلع اهب معنأ يذلا اهردقمو اهقلاخ ىلإ اهفيضي لب اهيلع مهدمحي

 نم مكالوأ ام ركذو "كيلإ اهب نسحأ نمل ءاعدلا كلذ يفاني الو «هتمحرو

 هبلق قلعتي دبعلا نأ -ملعأ هللاو- كلذ يف رسلاو كنيد كل ملس اذإ فورعملا

 كرش عون كلذو «كلذ يف هل عنص ال ناك نإو هتهج نم هل ريخلا لوصح نظي نمب

 .كلذ نم عنمف يفخ

 دارملا نأ انركذ ايف حيرصلاك :هرخآ ىلإ «اذك ءونب انرطم :لاق نم امأو» :هلوق

 امأف لقي مل اذهلو «هللا وه رطملل لزنملا نأ دقتعي ناك نإو «هللا ريغ ىلإ كلذ ةبسن

 يف رفكلل نطفتلا هيفو :فنصملا لاق ءاذك ءون انرطمأ وأ رطملا انيلع لزنأ :لاق نم

 ءونلاك هللا ريغ ىلإ ةمعنلا ةبسن وه انه رفكلاب دارملا نأ ىلإ ريشي ءعضوملا اذه

 مل هدابع ىلإ هناسحإو هللا معن مظعأ نم ثيغلا لازنإ ناك الو «مدقت ام ىلع هوحنو

 نأ مهيلع بجاولا هركش نم ناك ًادبأ هنع نونغتسي الف «مهعفانم نم هيلع لمتشا

 نم بح ىلع تلبُج دق سوفنلا نإف هوركشيو «معنملا ميحرلا ربلا ىلإ هوفيضي
 ةمعن نم دابعلاب ام يذلا قالطإلا ىلع معنملا نسحملا وه ىلاعت هللاو ءاهيلإ نسحأ

 .(07 :لحنلا) © هلأ َنِمَفَمْمْيَنم € دامو 0 :ىلاعت لاق |ک هدحو هنمف 006 ا
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 .هذي ىلع ةمعنلا كلت ىرجأ هللا نأل )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 at 3 ر ص تار 017 ص 2 مس
 قدص دقل :مهضعت لاق» :هيفو أنعم سابع نبا ثىدح نم [اَهَلَوَل

 لل هرس

 (© رجلا قرب فأ اإ :ةيآلا وذم هللا راك ."كَو اك ءوت م ص
 .( 4( نوک :هلوق ىلإ ۷٠( :ةعقاولا)

 سانلا رطم» :لاق سابع نبا نع هظفلو ءطقف ملسمل ثيدحلا :«(ملو» :هلوق

 :اولاق ءرفاك مهنمو ركاش سانلا نم حبصألا :هِْكَك يبنلا لاقف يئ يبنلا دهع ىلع

 :ةيآلا هذه تلزنف :لاق ءاذكو اذك ءون قدص دقل :مهضعب لاقو «هللا ةمحر هذه

 14( گن كفر یولیو ا : غلب یتح 2(4) رجلا عقیق الإ
 نبا هللادبع نأ ةداتق بأ نع :«هيزاغم» يف يدقاولا ركذ :«مهضعب لاق» :هلوق

 .رظن كلذ ةحص يفو «ىرعشلا ءونب انرطم :تقولا كلذ يف لئاقلا وه أ

 مسقي «لجو زع هللا نم مسق اذه :(@ رجلا مقوم فأ القل :هلوق

 عقاومب مسقأ :هريدقتو هفيرشتو هب مسقملا ةمظع ىلع ليلد وهو «هقلخ نم ءاش اهب

 («ال) نوكت اذه ىلعف «(۷۷ :ةعقاولا) 4Y ےک ناقل هنو :هباوج نوكيو «موجنلا

 وأ رحس هنأ نآرقلا يف متمعز اك رمألا سيل :مالكلا ريدقتف «يفنلا ديكأتل ةلص

 .ميرك نآرق وه لب «ةناهك

 سيلف ةا اى :هلوق ىنعم :ةيبرعلا لهأ ضعب لاق :ريرج نبا لاق

 .«مسقأ» :ليقف دعب فنؤتسا مث «نولوقت اى رمألا

 ردقلا ةليل ةلمج لزن هنإف ,نآرقلا موجن ينعي :سابع نبا لاق .موجنلا عقاومو

 سابع نبا أرق مث دعب نينسلا يف ًاقرفم لزن مث ءايندلا ءامسلا ىلإ ايلعلا ءامسلا نم
 «بكاوكلا يه موجنلا :ليقو «ءيش دعب ًائيش اهوزن :اهعقاومو .ةيآلا هذه

 .لوقلا اذه زوجي الو )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اهعلاطم :لاقي موجنلا عقاوم :دهاجم لاق ءاہورغ دنع اهطقاسم اهعقاومو

 مسقلا يف موجنلا ركذ نيب ةبسانملا نوكتف اذه ىلعو .ريرج نبا هراتخاو ءاهقراشمو

 يف اهب ىدتمي هللا اهلعج موجنلا نأ اهدحأ :هوجو نم نآرقلا وهو هيلع مسقملا نيبو

 ةياده كلتف ءلهجلاو يغلا تاملظ يف اهب ىدتبت نآرقلا تايآو «رحبلاو ربلا تاملظ

 نيتيادهلا نيب عمجف «ةيونعملا تاملظلا يف ةياده نآرقلا تايآو «ةيسحلا تاملظلا يف

 ام عمو «ةنطابلا ةنيزلا نم نآرقلا يف امو ملاعلل ةرهاظلا ةنيزلا نم موجنلا يف ام عم

 سنإلا نيطايش موجر نم نآرقلا تايآ ينو «نيطايشلل موجرلا نم موجنلا يف
 ام عم ةيعمسلا ةولتملا هتايآ نآرقلاو «ةينايعلا ةدوهشملا هتايآ موجنلاو «نجلاو

 «لوزنلا دنع اهعقاومو ةيئآرقلا هتايآ ىلع ةلالدلاو ةربعلا نم بورغلا دنع اهعقاوم

 .ميقلا نبا هركذ

 :يأ :ريثك نبا لاق .« :ةعقاولا) 0% يع َنوُمَلعتَوَل مس ُهَنِإَو إم :هلوق

 مسقملا متِمَّظعل هتمظع نوملعت ول «ميظع مسقل هب تمسقأ يذلا مسقلا اذه نإو

 نآرقلا وهو هيلع مسقملا وه اذه 44 :ةعقاولا) 0(0) مت رس : هلوقو .هيلع

 ءرعش وأ ةناهكو رحس هنإ :رافكلا لوقي اى ال «همالکو هليزنتو هللا يحو هنإ :يأ

 اب هفصوف :ميقلا نبا لاق .هللا مالك هنأل «ريخلا ريثك ميظع :يأ «ميرك نآرق وه لب

 «ريخلا ريثك يهبلا وه ميركلا نإف «هتلالجو «هعفانمو «هريخ ةرثكو «هنسح يضتقي

 هسفن فصو هناحبس هللاو «هلضفأو هنسحأ ءيش لك نم وهو «عفنلا ميظعلا

 نسحو «.هريخ رثك ام هب فصوو «هشرع هب فصوو «همالک هب فصوو «مرکلاب

 :يرهزألا لاق .نّسحلاب ميركلا فلسلا رشف كلذلو «هريغو تابنلا نم هرظنم

 ميرك نآرقل هنإو «لاعفلا ليج ميرك ىلاعت هللاو دمحتي امل عماج مسا :«ميركلا»

 .ةمكحلاو ملعلاو «نايبلاو ىدهلا نم هيف امل دمحت

 يف مّظعم : يأ :ريثك نبا لاق .(۷۸ :ةعقاولا) 4W نوک کک يف # :هلوق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 وه :ليقف اذه يف نورسفملا فلتخا :ميقلا نبا لاقو .رقوم ظوفحم مظعم باتك

 :هلوق يف روكذملا وهو ةكئالملا يديأب يذلا باتكلا هنأ حيحصلاو ,ظوفحملا حوللا

 (۱ ۱۳-۹ :سبع) 4( رررب مارک عا قرفس ییا ا ٍقرهطُم تعور ا امركم يفحص يف
 .ةكئالملا يديأب يذلا باتكلا هنأ ىلع لديو

 مييديأب هنأ ىلع لدي اذهف .(۷۹ :ةعقاولا) 40 نورهم الإ سميا 3 :هلوق

 .هنوسمي

 الإ هسمي ال :سابع نبا لاق .4000) َنوُرَهَطُمْلا الإ سمي ال ¥ :هلوق

 :ينعي .نورهطملا الإ هسمي ال :ةياور ينو .ءامسلا يف يذلا باتكلا :لاق نورهطملا

 هسمي هنإف ءايندلا يف امأ «نورهطملا الإ هللا دنع هسمي ال :ةداتق لاقو ءةكئاللا

 الإ هسمي ام :دوعسم نبا ةءارق يف يهو :لاق .سجرلا قفانملاو «سجنلا يسوجملا

 :ديز نبا لاقو .هحجرو ميقلا نبا مهنم نوريثك لوقلا اذه راتخاو .نورهطملا

 الإ هسمي ال هنأ ىلاعت هللا ريخأف نيطايشلا هب تلزنت نآرقلا اذه نأ شيرق تمعز

 © تعي امو مه ین امو © نیلا تر امو :لاق اک نورهطملا
 ديج لوق اذهو :ريثك نبا لاقو ۲۱۰-٠۱۲(. :ءارعشنا» ل َنوُلورَعمَل عمّسلا نعره

 دجي ال :ةيآلا هذه يف هحيحص» يف يراخبلا لاقو .هلبق لوقلا نع جرخي ال وهو

 ذتلي ال هنأ وهو اههيبنتو ةيآلا ةراشإ نم اذهو :ميقلا نبا لاق .هب نمآ نم الإ همعط

 ىلع هلزنأو ءاقح هب ملكت هللا مالك هنأ دهشي نم الإ هربدتو همهفو هتءارقبو هب
 .هوجولا نم هجوب هنم جرح هبلق يف نكي مل نم الإ هيناعم لاني الو ءأيحو هلوسر
 :اولاق ثدحلاو ةبانجلا نم يأ :40:5) َنوُرَهَطمْلااَلِإ ميال 98 :نورخآ لاقو

 يف اك فحصملا انه اه نآرقلاب دارملاو اولاق .بلطلا هانعمو ربخ ةيآلا ظفلو

 هلاني نأ ةفاخم ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ ىهن» :ًاعوفرم رمع نبا ثيدح

 يبأ نب دمحم نب هللادبع نع «ًأطوملا» يف كلام هاور اهب كلذ ىلع اوجتحاو ««ودعلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نب ورمعل ةي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف نأ مزح نب ورمع نب دمحم نبا ركب

 (""«رهاط الإ نآرقلا سمي ال نأ» مزح

 نآرقلا اذه يأ :ريثك نبا لاق ۸٠( :ةعقاولا» (هرل َنيِئِلَعْلا بر نم ليت :هلوق

 وه لب ءرعش وأ ةناهك وأ رحس هنإ :نولوقي اك سیلو «نيملاعلا بر هللا نم لّزنم

 هللا مالك هنأ تابثإ ةيآلا هذه يفو «عفان قح هءارو سيلو هيف ةيرم ال يذلا قحلا

 :هلوقو «(17 :ةدجسلا» © تم لوقا ىح َنكلوإ» :هريظنو :ميقلا نبا لاق .هب ملكت

 هناحبس هللا ولع تايثإو ۲ :لحنلا) © يَا كلير نم يُدُمْلا حو ملر لف 0

 لوصو وه رطفلا هفرعتو لوقعلا هلقعت يذلا ليزنتلاو لوزنلا نإف «هقلخ ىلع

 يمت تمتألا نِ ركل لاو :هلوق هيلع دري الو « لفسأ ىلإ ىلعأ نم ءيشلا

 .هرمأب انلاهزنأ دق هتادابس قرف نم اهزنأ يذلا نإ :لوقث انأل ٩ مرد جب

 مه هكلمل ةمزلتسملا نيملاعلل هتيبوبر ىلإ ًافاضم ليزنتلا ركذو :ميقلا نبا لاق

 قلخلا عم هنأش اذه نأو مهيلع هماعنإو هناسحإو «مهيلع همكحو «مهيف هفرصتو

 ال تبع مهقلخيو الم مهعديو ءىدس مهكرتي نأ ةماتلا هتيبوبر عم هب قيلي فيك

 نأب ّرقأ نيملاعلا بر هنأب ٌرقأ نمف ؟مهبقاعي الو مهبيثي الو «مهاهني الو مهرمأي

 هلوسر ةلاسر توبث ىلع نيملاعلا بر هنوكب لدتساو .هلوسر ىلع هليزنت نآرقلا

 تازجعملاب لالدتسالا نم فرشأو ىوقأ لالدتسالا اذهو .هب ءاج ام ةحصو

 نوكت امنإ كلتو «سانلا مومع ناهذأ ىلإ برقأ اهتلالد تناك نإو قراوخلاو
 .ءالقعلا صاوخل

 :يأ :دهاجم لاق : ا :ةعقاولا» 4 (ملا نونهذم 6 منا ِثيِدَكأ اد :هلوق

 .«غولبلا» يف اك ًادنسمو ًالسرم يور (۱)

 = ٌنِهدُيول ودو# :ىلاعت هلوق هنمو «هريغ وأ ايندلا نم لجاع ًظحل لطابلا ىلع ةقفاوملا ناهدالا (۲)



 ديمحلا زيزهلا ريسيت

 ىلع هناحبس مهخبو مث :ميقلا نبا لاق .مهيلإ اونكرتو هيف مهوؤلامت نأ نوديرت
 هب قرفيو «هب عدصي نأ هقح اهيف نونهادي مهخأو هعضوم ريغ يف ناهدالا مهعضو

 ةدئفأالاو بولقلا هيلع دقعتو ءرصانخلا هيلع ىنثتو «ذجاونلاب هيلع ضعيو

 ىلإ تافتلا بلقلل نوكي الو «ةرسي الو ةنمي هنع يوتلي الو هلجأل ملاسيو براحيو

 ةيلاعلا بلاطملا قرط يف ءادتها الو هب الإ ةمصاخ الو هيلإ الإ ةمكاح الو «هريغ

 دئاقو «ةداعسلا رادمو «ملاعلا ةايحو «دوجولا حور وهف «هب الإ ءافش الو «هرونب الإ

 اهب ةنهادملا بلطت فيكف «رئاصبلا رونو «داشرلا ليبسو «ةاجنلا قيرطو «حالفلا

 يف نوكت اهنإ ةنهادملاو ءقحللو قحلاب لزنأ انإو «ةنهادملل لزني ملو !؟هنأش اذه

 ىلإ نهادملا جاتحيف «هتماقإ نكمت ال فيعض قح يف وأ «هتلازإ نكمي ال يوق لطاب

 فيكف قح لك هب ماق يذلا قحلا امأف .لطابلا ضعب مزتليو «قحلا ضعب كرتي نأ

 اهيلع مالكلا مدقت : :ةعقاولا) 0(7) َنوْدَكُت مه درر َنوُلَعجَمَو #9 : هلوقو «؟هيف نهادی

 .ملعأ هللاو «بابلا لوأ

2 29 

 .ًاضيأ كنوقفاويو مهلطاب ىلع مهقفاوت ول اودو يأ 47 تَوبِهتُيَم =



 باب

 و 26

 موب ادادنأ هلأ نود نم ٌدِحََتَي نم '' سالا مو ¥ :َلاَعَت هللا زوق

 [16 :ةرقبلا] 4 هس بشك

 اها كبف اهاحر بطق هيلع رودي يذلا مالسإلا نيد لصأ يه هللا ةبحم تناك امل

 ىلع -هللا هحر- فنصملا هّبن «ناسنإلا ديحوت صقني اهناصقنبو نايإلا لمكي

 «همعن نم هب مكوذغي امل هللا اوبحأ» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو نايعألا ىلع اهبوجو

 يفو ««مكبولق لكب هللا اوبحأ» :رخآ ثيدح ينو «مكاحلاو يذمرتلا هاور ثيدحلا

 بحو كبحب نم ٌبحو كبح كلأسأو» :مانملا ثيدح يف لبج نب ذاعم ثيدح

 .هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور «كبح ىلإ ينبرقي لمع

 اهيف سفانتي يتلا ةلزنملا يه :اهفصو يف ميقلا نبا لاق ام نسحأ امو

 توق يهف «نوبحملا ىنافت اهيلعو «نوقباسلا رمش اهلمع ىلإو «نوسفانتملا

 ةلمج نم وهف ءاهمرح نم يتلا ةايحلا يهو «نويعلا ةرقو «حاورألا ءاذغو «بولقلا

 .همدع نم يذلا ءافشلاو «تاملظلا راحب يفف «هدقف نم يذلا رونلاو «تاومألا

 «مالآو مومه هلك هشيعف ءاهب رفظي مل نم يتلا ةذللاو ءماقسألا عيمج هبلقب تلح

 يهف اهنم تلخ ىتم يتلا لاوحألاو تاماقملاو «لامعألاو ناميإلا حور يهو

 ةبحملا لايكو ءرفاك وهف هلوسرو هللا بحي نمل نمف «نيع ضرفو ةبجاو هلوسرو هلل ةبحملا لصأ )١(

 هذه مدق نمف نكاسملاو تاراجتلاو لاومألاو ءانبألاو ءابآلا ىلع هلوسرو هللا ةبحم مدقي نأ

 هباكترال ديدش ديعوب دعوتم وهف هليبس يف داهجلاو هلوسرو هللا ةبع ىلع اهضعب وأ ءايشألا
 لاثتماو هلوسرو هللا ةعاط يضتقت يتلا ةصاخلا ةبحملا انه ةبحملاب دارملاو «ةريبكلاو ةيصعملا هذه

 ۰ .عوضخلاو لذلاو يهاونلا بانتجاو رماوألا



 ديمحلا زيزعهلا ريسيت

 قشب الإ اونوكي مل دالب ىلإ نيرئاسلا لاقثأ لمحت «هيف حور ال يذلا دسجلاك

 نم مهئوبتو ءاهيلصاو اهنودب ًادبأ اونوكي مل لزانم ىلإ مهلصوتو ءاهيغلاب سفنألا
 .اهيلخاد اونوكي مل يه الول نكي مل تاماقم قدصلا دعاقم

 ردق موي ىللاعت هللا ىضق دقو ءةرخآلاو ايندلا فرشب اهلهأ بهذ دقل هللات

 ةمعن نم اه ايف «بحأ نم عم ءرملا نأ «ةغلابلا هتمكحو هتئيشمب «قئالخلا ريداقم

 «نومئان شرفلا روهظ ىلع مهو «ةداعسلا موقلا قبس دقل هللات .ةغباس نيبحملا ىلع

 ذإ ءقوشلا نذؤم اوباجأو نوفقاو مهريسم يف مهو لحارمب بكرلا اومدقت دقلو

 ناكو «مهبوبحم ىلإ لوصولا بلط يف مهسوفن اولذبو «حالفلا ىلع ّيح :مهب ىدان

 دقل هللات .حاورلاو ودغلاو جالدإلاب ريسملا هيلإ اولصاوو «ح|سلاو ىضرلاب مهذب

 موقلا دمحي |نإو «مهاطعأ ام ىلع مهالوم اوركشو «مهارسم لوصولا دنع اودمح

 .«جرادملا» يف هعجارف اهفصو يف لاطأو .حابصلا دنع ىَرّشلا

 :عاونأ ةثالث ةكرتشملاف :ةصاخو ةكرتشم :نامسق ةبحملا نأ ملعاو

 هذهو .كلذ وحنو «ءالل نآمظلاو «ماعطلل عئاجلا ةبحمك ةيعيبط ةبع :اهدحأ

 .ميظعتلا مزلتست ال

 مزلتست ال ًاضيأ هذهو «لفطلا هدلول دلاولا ةبحمك قافشإو ةمحر ةبحم :يناثلا

 .ميظعتلا

 وأ ةقفارم وأ ملع وأ «ةعانص يف نيكرتشملا ةبحم يهو «فلإو سنأ ةبحم :ثلاثلا

 عاونألا هذهف .ًاضعب مهضعب ةوخإلا ةبحمكو ءاضعب مهضعبل رفس وأ ةراجت
 يف ًاكرش نوكي ال مهيف اهدوجوو ضعب نم مهضعب «قلخلل حلصت يتلا «ةثالثلا

 هءاسن بحي ناكو .لسعلاو ءاولحلا بحي لك هللا لوسر ناك اذهلو «هللا ةبحم

 .-هنع هللا يضر- قيدصلا هيلإ مهبحأو .هباحصأ بحي ناكو «هيلإ نهبحأ ةشئاعو

 هريغ اهب دبعلا بحأ ىتمو «هلل الإ حلصت ال يتلا ةصاخلا ةبحملا :يناثلا مسقلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ميظعتلاو عوضخلاو لذلل ةمزلتسملا ةيدوبعلا ةبحم يهو «هللا هرفغي ال ًاكرش ناك

 اك ًالصأ هللا ريغب اهقلعت زوجي ال ةبحملا هذهف .هريغ ىلع هراثيإو «ةعاطلا لامكو
 لاق امك .اهيف مهتحلآ نيبو ىلاعت هللا نيب نوک رشم لا ىّوس يتلا يهو «ميقلا نبا هققح

 © دادن هلأ نود نِم دي نم ساتلآ مو 9 :امل فنصملا مجرت يتلا ةيآلا يف هللا

 ةرخآلا يف مهل امو ايندلا يف هب نيكرشملا لاح ىلاعت ركذي :ريثك نبا لاق .(170 :ةرقبلا)

 مهنودبعيو هبحك مهنوبحي ءارظنو ًالاثمأ يأ ًادادنأ هلل اولعج ثيح باذعلا نم

 :هلوقو «هعم كيرش الو ءهل دن الو ءهلدض الو ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا وهو هعم

 :نولوقي اذهو «ميظعتلاو ةبحملا يف هللاب مهنوواسي :يأ .4 هللا سسك موب

 َنيِملَعْلا برب كوش ذل( نيم ٍلكَص ىف اك نإ ات # :رانلا يف مهو «مهدادنأل

 يف روكذملا لدعلا وهو «نيملاعلا برب مهتاواسم وه اذهف ٩۷-۹۸(. :ءارعشلا) 4 (ه)

 يف هللاب مهتاواسم امأ ١(. :ماعنألا» 4( تروُلِدَعَي مير أوُرَصَك َنيِذَلأ مجم :هلوق

 يف هللاب مهمانصأ نوواسي نيكرشملا نم دحأ ناك امف ءرومألا ريبدتو قزرلاو قلخلا
 اك «مهدادنآ نوبحي ىنعملا نأ :يناثلاو «مالسإلا خيش هحجر لوقلا اذهو .كلذ

 دادنألا باحصأ ةبحم نم دشأ هلل نينمؤملا ةبع نأ نب مث «هللا نونمؤملا بحي

 .مهدادنأل

 نوبحي ال نيكرشملا نإف ءلطاب وهو «ضقانتم اذهو :مالسإلا خيش لاق

 دقف هللا بحك ءًائيش بحأ نم نأ ىلع ةيآلا تلدو «هللا نينمؤملا ةبحم لثم .دادنألا

 هللا دارفإ بوجو ىلعو .فنصملا هلاق سكألا كرشلا وه كلذو هلل ادن هذختا

 امنإ باقعلاو باوثلاو رمألاو قلخلا لب «ةيهلإلا ديحوت يه يتلا ةصاخلا ةبحملاب
 يهو «ضرألاو تاوامسلا هب تقلخ يذلا قحلا يهف ءاهلجألو «ةبحملا نع أشن

 هلإ ال نأ ةداهش وه اهديحوتو «هلأتلا رس يهو «يهنلاو رمألا هنمضت يذلا قحلا

 اوناك نيكرشملا نإف «قلاخلا برلا وه هلإلا نأ ءنوركتملا معز امك سيلو هللا الإ



 ديمحلا زيزغلا ريسيت

 ةيهلإلا ديحوتب نيرقم اونوكي ملو هاوس قلاخ الو «هللا الإ بر ال هنأب «نيرقم
 ًافوخو ًالذو ًابح بولقلا ههلأت يذلا هلإلا نإف هللا الإ هلإ ال ةقيقح وه يذلا

 هلأتلا نم هلصأو «دوبعم بوبحم :يأ «هولأم ىنعمب هلإ «ةعاطو ًايظعتو «ًءاجرو

 ىلع ًاضيأ تلدو «ةيدوبعلا ةقيقح ةبحملاف .بحلا بتارم رخآ وه يذلا دبعتلا وهو

 يف دادنألا هب مهتاواسم مهرفك بجوأ يذلا |نإو «هنوبحيو هللا نوفرعي نيكرشملا نأ

 ءالصأ هللا بحي مل نمب فيكف هللا بح نم رثكأ دادنألا بحأ نمب فيكف «ةبحملا

 .ناعتسملا هللاف .هدحو دنلا الإ بحي ملو

 ًاليمكت اهلبق اب اهقلعتل اهيلع ملكتن .؟ذ بح ُدَسأ انماء لاو :هلوق
 :نالوق اهيفو «فنصملا اهركذي مل نإو «ةدئافلل

 نيكرشملا ةبحم نم هلل ًابح دشأ اونمآ نيذلاو :ىنعملا نأ حيحصلا وهو :امهدحأ

 مهدادنأ تبهذ دق دادنألا باحصأ ةبحمو .ةصلاخ نينمؤملا ةبحم نإف «هلل دادنألاب

 .ةكرتشملا نم دشأ ةصلاخلا ةبحملاو ءاهنم طسقب

 يتلا مهدادنأل دادنألا باحصأ بح نم هلل ًابح دشأ اونمآ نيذلاو :يناثلاو

 .هللا نود نم اهنوبحي

 ينو .هللا بحك مهنوبحي :هلوق يف نيلوقلا ىلع نابترم نالوقلاو :ميقلا نبا لاق

 طبع كرشلا نأو ءاصلاخ ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نأ ىلع ليلد ةيآلا

 .لامعألل
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 و ا س وا ور Afr e ب +

 ةرشَعو كور و كنور ؤاسبأو هکؤاباء ناک نإ لف 0 :ُهَلوُقَو

 سر ورس حم مو ےس ا ےس س و 2 وع رم س ورح جام جد 04

 أ اآهئوضَرَت اهد َنوشخ هرڪو اهرمتفرق وأ لوهار

 4راا واي ی
 5200 واهو هلوُسَرَو هلا ني مکا م 00

 .[7 5 :ةبوتلا]

 هلأ ےب مک بحل :هلوق ىلإ © ْمُكَواَباَء نك نإ ٌلُق # :هلوقو» :لاق

 هلهأ بحأ نم دعوتي نأ كلك دمحم هيدل لاعت هللا نم رمأ اذه .(4 ولوسرو

 يف داهجو «هلوسرو هللا ىلع ءايشألا هذه نم دحأ وأ «هنكاسمو هلاومأو هتريشعو

 :مهل ليقف مالسإلا خيش هلاق اك «رمألا رخآ يف نونمؤملا اذهب بطوخ دقو «هليبس

 ءاهومتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكؤانبأو مكؤابآ ناك نإ

 ءاهقافن تقو تاوفو اهصخر :يأ ءاهداسك نوشخت ةراجتو ءاهومتلصح :يأ

 يف داهجو .هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ ءاهبيطو اهنسحل :يأ ءاهنوضرت نكاسمو

 هللا باذع نم مكب لحي اذام اورظتنا :يأ «هرمأب هللا يتأي ىتح اوصبرتف «هلیبس

 .هللا ةعاط نع نيجراخلا :يأ «نيقسافلا موقلا يده ال هللاو

 ؛ميظع ديعوو ديدشت اذهف «نيقسافلا نم وهف كلذ لعف نم نأ ىلع هيبنت وهو

 ةقداصلا ةبحملا نأ ىلعو «هنالعإو هرس هلل صلخف هنايإ حص نم الإ هنم صلخيالو

 هللا ىلع اهضعب رثآ نمب فيكف ءاهلك ةيناثلا هذه ىلع هللا يضارم ميدقت مزلتست

 .هليبس يف داهجو «هلوسرو

 هذهب مهرثكأ وأ نيملسملا نم ًاريثك نإ :مالسإلا خيش لاق دق :تلق نإف

 .ةفصلا

 هلوسرو هللا نم هيلإ بحأ ركذ ام نوكي دق نيملسملا نم ًاريثك نأ هدارم :ليق

 بحلا يف ال ةبحملا نع أشني يذلا هلوسر رمأو «هللا رمأ لعف ىلع كلذ راثيإ يف يأ



 ديمحلا زيزهلا ريسيت

 اذه يف هريغ نيبو هللا نيب ىواس نم نإف «هلأتلاب بوبحملا دصق بجوي يذلا

 داّبع نم عقاولا وه امك هيلإ بحأ هللا ريغ ناك اذإ فيكف ءكرشم وهف «بحلا
 لمتحي بحلا لصأ نأ كلذو .هللا بح نم مظعأ مهدادنأ نوبحي مهنإف «روبقلا

 نسحلا يف لي يبنلا لاق اذهلو ًالصأ ةكرشلا لبقت ال اهنإف «ةلخلا فالخب ةكرشلا

 .حيحص ثيدح «|مهبحي نم بحأو |مهبحأ ينإ مهللا» :ةماسأو

 :نارمع لآ) © نوعيت هلأ نوبت سنك نإ لف # :هلوقب ةهيبش ةيآلا هذه نأ ملعاو

 .اهوحنو ةيآلا هذه تءاجف «ةنيبلا ةماقإب اوبلوط «هللا ةبحمل نوعدملا رثك الف ١

 يعدي نمك «بذاك وهف ء«هلوسرو هللا ىلع ركذ ام بحي وهو «هللا ةبحم ىعدا نمف

 هل ًاعبتم ناكل ًاقداص ناك ول ذإ بذاك هنإف ب يبنلا قيرط ريغ ىلع وهو هللا ةبحم

 اي :نولوقي ة5 يبنلا دهع ىلع سان ناك :لاق نسحلا نع «ةلاضف نب كرابم لاق

 :هللا لزنأف الع هبحل لعجي نأ هللا بحأف ءاديدش ًابح انبر بحن اننإ هللا لوسر

 نم ريثكل عقو دقو 4 يود كل ریو هلأ كتم نوعیتاک هلآ توبن سكن ل إلا
 ىواعدلاو ةنوعرلا نم ءيش ىلإ مهجرخأ ةبحملا ىوعد يف طاسبنا عون نيعدملا
 نم نوبلطيو «ءايبنألا دودح زواجتت ىواعد مهدحأ يعديو «ةيدوبعلا يفانت يتلا

 ضع يه يتلا ةبحملا قيقحت فعض اذه ببسو .هلل الإ هجو لكب حلصي ال ام هللا

 نم هبش هيف كلذ يعدمو «هتقيقح دبعلا فرعي هب يذلا لقعلا فعض لب «ةيدوبعلا

 .هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :اولاق نيذلا ىراصنلاو دوهيلا

 ام ضغبتو «هركي ام هركتو «بحي ام بحتف «بوبحملا ةقفاوم ةبحملا طرشو

 وأ اهيلع رصيف هبحي هللا نوكل «هرضت ال بونذلا نأ يعدي نمك كلذو «ضخغبي
 ديرم يأ :مهضعب لوقكو «فيلاكتلا هنع طقست هللا ةبحم يف دح ىلإ لصي هنأ يعدي

 نينمؤملا نم ًادحأ كرت يل ديرم يأ :رخآلا لاقف «هنم ئرب هنإف ءأدحأ رانلا يف كرت يل

 ال هوحنو اذه نم ًاريثك نأ عم ىواعدلا نم كلذ وحنو .هنم ئرب هنإف «رانلا لخدي



 ديمحلا زيزعااريسيت

 ءايبنألا :نيبحملا تاداس ناك اذكه امو .هبنتي لقاعلاو ءرفاك نم الإ ردصي

 لاهج نم ًاريثك نإف «كلذ نم رذح ىلع نكف «نوعباتلاو «ةباحصلاو «نولسرملاو

 بذك امإ وهو «نيروهشملا خياشملا ضعب ىلإ كلذ بسني دقو «هيف عقو ةفوصتملا

 الب لوسرلا ريغ نع ةيفتنم ةمصعلا نإف «مهنم أطخ امإو «مهيلع

42 22 @ 



 هر ه6 ماك چ هةر يورو هو 000 + ورا « ر
 هْيلإ ٌبَحَأ نوكأ ىتح مک دحأ َنِمْؤُي ال» :لاق ب هللا لوسَر نأ :سّنأ نع

 ص ع

 [ًةاجّرخأ] .«َنيَمْجَ ٍساّنلاَو ِهِدِلاَوَو هدو نِ

 هتمذ هب ًاربت يذلا نايإلا هل لصحي ال :يأ :(مكدحأ نمؤي ال» :هلوق

 هدلوو هلهأ نم هيلإ بحأ لوسرلا نوكي ىتح باذع الب ةنجلا لوخد هب قحتسيو

 نم هيلإ بحأ لوسرلا نوكي ىتح كلذ هل لصحي ال لب «نيعمجأ سانلاو هدلاوو

 :هِلَك يبنلل لاق هنأ -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ثيدح يف اک ءًاضيأ هسفن

 ىتح هديب يسفن يذلاو» :لاقف يسفن الإ ءيش لك نم يلإ بحأ هللا لوسر اي تنآل»

 «يسفن نم لإ بحأ هللاو نآلا كنإف :رمع هل لاقف ««كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ

 باحصأ نم وهف كلذك نكي مل نمف ؛يراخبلا هاور ''"(رمع اي نآلا» :لاقف
 هب هللا رمأ ىمسم مسا يفن عرشلا ناسل يف دهعي ال هنإف أرفاك نكي مل اذإ ءرئابكلا

 اهفني مل ةدابعلا يف ًابحتسم لعفلا ناك اذإ امأف «هتابجاو ضعب كرت اذإ الإ هلوسرو

 ةالصلاو ناهيإلا مسا نينمؤملا روهمج نع ىفنل اذه حص ولو «بحتسملا ءافتنالا

 سيلو «هنم لضفأ هريغو الإ لمع نم ام هنأل هلوسرو هللا بحو جحلاو ةاكزلاو
 ناك ولف ءرمع الو ركب وبأ الو لب ءاي يبنلا اهلعف ام لثم ربلا لاعفأ لعفي دحأ

 نمو «نيملسملا روهمج نع ىفني نأ زاجل هنع اهيفن زوجي بحتسملا اها مكب تأي مل نم
 «لامكلا يفنملا نإ :لاق نمف اذه ىلعو «لقاع هلوقي ال اذهو «نيرخآلاو نيلوألا

 «قدص دقف ةبوقعلل ضرعتيو هكرات مذي يذلا بجاولا لامكلا يفن هنأ دارأ نإف

 هلاق ةي هلوسرو هللا مالك يف طق عقي مل اذهف بحتسملا لالا يفن هنأ دارأ نإو

 نم دب الف ركذ امم هيلإ بحأ لوسرلا نأ يعدي سانلا رثكأو .مالسإلا خيش

 ةبحملا نأ نيب نآرقلا نإف ؛بذاك يعدملاف الإو هل ةعباتملاو لمعلاب كلذ قيدصت

 .تلمكو ةبحملا تمت نآلا يأ )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لا نوت ربك نإ لف # :ىلاعت لاق (ى اهبحب رهاظلا لمعلا مزلتست بلقلا يف يتلا

 اوسرلابو هاب اما تولوفيو 35 :ىلاعت لاقو 005١ :نارمع لا» 4 هَ بحب ٍنوْعَتأَ

 ان :هلوق ىلإ 6© نموا کوا امو ت قلك دن یت یب رف اتکا

 هه کیک اعطا انعيسأ وب ل ھی کیل ونوم ہک ارش اد ینو لر نك
 ربخأو «لوسرلا ةعاط نع ىلوت نمع ناهيإلا ىفنف ۷-١١(. :رونلا) ©( َنوحُِْمْل

 مزاول نم اذه نأ نّيبتف .اوعاطأو اوعمس هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا نأ

 نأ اك مالسإلا نم هعم ام ردقب ًابحم نوكي نأ دب ال ملسم لك نکل «ةبحملاو ناهيإلا

 لك نكي مل نإو ءآنمؤم نوكي نأ دب ال ملسم لکو «السم نوكي نأ دب ال نمؤم لك

 نإف «نينمؤملا صاوخل الإ لصحي ال كلذ نأل .قلطملا نايإلا ًانمؤم نمؤم

 .صاخلا ناميإلا اذه ىلع فقوتت ال هتبحمو هلل مالستسالا
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 ريغ نم هفرعيو هسفن نم ناسنإلا هدجي قرفلا اذهو :مالسإلا خيش لاق

 اوناكو «هعئارش اومزتلاو مالسإلا ىلع اودلو وأ ءرفك دعب اوملسأ اذإ سانلا ةماعف

 لوخد نکل «لمجم نايإ مهعمو «نوملسم مهو هلوسرو هلل ةعاطلا لهأ نم

 نم ريثكف الإو «كلذ هللا مهاطعأ نإ ًائيشف ًائيش لصحي مهبولق ىلإ ناهيإلا ةقيقح

 داهجلاب اورمأ ولو ءاوكشل اوككش ولو داهجلا ىلإ الو «نيقيلا ىلإ نولصي ال سانلا
 هتفرعمو بلقلا ملع نم مهدنع سيل لب «نيقفانم الو ًارافك اوسيلو ءاودهاج ال

 لهألا ىلع هنومدقي ام هلوسرو هلل بحلا ةوق نم مهدنع الو «بيرلا أردي ام هنيقيو

 لخدي نمب اولتبا نإو «ةنجلا اولخد اوتام ةنحملا نم اوفوع نإ ءالؤهو .لاملاو

 اوراص الإو «بيرلا ليزي اب مهيلع هللا معني مل نإف مهبير بجوت تاهبش مهيلع

 .ىهتنا .قافنلا نم عون ىلإ اولقتناو نيباترم

 .نوكأ ربخ بصنلاب وه .«بحأ» :هلوق
 .ريثك وهو صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وه .«نيعمجأ سانلاو» :هلوق



 :دئاوفلا نم ثيدحلا يفو

 .هللا ةبحمب نظلا ( ايب لوسرلا ةبع نأش اذه ناك اذإ -

 نكي مل نمع ناهيإلا ىفن دقو «لمع ةبحملا هنأل ؛ناميإلا نم لامعألا نأ هيفو -

 .كلذ ىلع لدف ركذ امت هيلإ بحأ هل لوسرلا

 .مالسإلا نم جورخلا ىلع لدي ال ناهيإلا يفن نأ هيفو -

 .فنصملا امهركذ .ركذ ام ىلع ةَ هتبحم بوجو هيفو -
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 عش يي يو رك( ه رف ەر ار ص كا ت لك سس نرد رە
 هب ال ءرملا بحت ْنَأَو ءامهاَوِس امي  هيلإ بح ُهلوُسَرَو هللا ّنوكَي ْنأ :نايإلا

 ہو ۹ درر ےس ور ھر ن6 57 ر وا وس علة رر ا ا م ر ا
 فدذقي أ هركي اک ءهنم هللا هذقنأ ذإ دعت | ىف دوعَي هركي نأ هتل الإ
 .io 7 ر 57

 - تر رر عل ١ ص هر
 .هرخآ ىلإ 2... ىتح نايإلا ةوالح دحا دج ال١ :ٌةَياَور فَو

 هيلإ فاضملا نأل ؛ثالثب ءادتبالا زاجو لاصخ ثالث يأ :«ثالث» :هلوق

 .نيونتلاب ءاج كلذلو يونم
 .ةمات يهف .نلصحو ندجو يأ :(هيف نك نم :هلوق

 هّبش هللا نأل ةوالحلاب ربع امنإ :ةرمح يبأ نبا لاق :«ناميإلا ةوالح دجو» :هلوق

 :ميهاربإ) © بيع َوَرَجَمُك هبط همك الكم هللا برص# :هلوق يف ةرجشلاب ناهيإلا
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 نم اه دب ال نايإلا ةرجش كلذكف ةوالح اه ةرمثلاو ةرمث اه ةرجشلاو :تلق

 انإو اهدجي ال دقو نمؤملا اهدجي دق نكل «ةوالح نم ةرمثلا كلتل دب الو ةرمث

 .ثيدحلا يف ركذ اب اهدجي

 ربخ هنأل بوصنم بحأ :«امهاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ» :هلوق

 يضتقي ام راثيإ وه يذلا يلقعلا بحلا انه بحلاب دارملا :يواضيبلا لاق .نوكي

 ءاودلا فاعي ضيرملاك سفنلا ىوه فالخ ىلع ناك نإو «هناحجر ميلسلا لقعلا

 نأ ءرملا لمأت اذإف .هلوانت ىوهيف هلقع ىضتقمب هيلإ ليميو هعبطب هنع رفئيف .هعبطب
®» 

 ةبحملا لامكو ءرفاك وهف هلوسرو هللا بحي مل نمو «ناهيإلا يف اهنم دب ال هلوسرو هللا ةبحم )١(

 .امهاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ ةبجاولا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 كلذب ذتليو «هل ًاعبت هاوه ريصي ثيحب هرمأب راتئالا ىلع نرمت كلذ بناج ناحجر
 .كلذك وه ثيح نم ريخو لاى وه ام كاردإ يلقعلا ذاذتلالا ذإ ًايلقع ًاذاذتلا

 هتبعو مهبرل نينمؤملا ةبع يفن نم مهوحنو ةيمهجلا دعاوق ىلع همالكو :تلق
 دبعلا دنع هلوسرو هللا نوكي نأ ثيدحلا يف دارملا لب كلذ فالخ قحلاو .مه

 «مكبولق لكب هللا اوبحأ» :ثيداحألا ضعب يف ك ًايبلق ًابح امهاوس امب هيلإ بحأ

 هاوس نم بحي |نإو «هدوبعمو هبوبحم هدحو نوكي ىتح هدحو هللا ىلإ هتيلكب ليميف

 هبر مهبحي ناك امل نيحلاصلاو ةكئالملاو نيلسرملاو ءايبنألا بحي اك هتبحمل ًاعبت

 ىلع هتاضرم راثيإو «هركي ام ةهاركو هناحبس هبحي ام ةبحمل بجوم كلذو «هناحبس
 ةبحملا تامالع هذهف هركي ام كرتو عاطتسا ام هيضري (يف يعسلاو هاوس ام

 فالخ ىلع ناك نإو «هناحجر لقعلا يضقي ام راثيإ درجم امأو ءاهمزاولو ةقداصلا

 نوكي دق اذهف همالك رخآ ىلإ هنع رفنيف هعبطب ءاودلا فاعي ضيرملاك سفنلا ىوه

 .بحلا وه هنأ ال «هل ًامزالو بحلا ىلع ةمالع رومألا ضعب يف

 ةوالح دجو هيف نك نم ثالثلا هذه نأ هيي يبنلا ربخأ :مالسإلا خيش لاقو

 اذإ هاهتشاو ًائيش بحأ نمف هل ةبحملا عبتي ءيشلل ةوالحلا دوجو نأل «ناييإلا

 .كلذب رورسلاو ةذللاو ةوالحلا دجي هنإف هدارم هل لصح

 :لاق ىهتشملا وأ بوبحملا وه يذلا مئاللا كاردإ بيقع لصحي رمأ ةذللاو

 :رومآ ةثالثب كلذو «هلل دبعلا ةبحم لاك عبتي حرفلاو ةذلل ةنمضتملا نايإلا ةوالحف

 بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ اهليمكتف .اهدض عفدو ''!اهغيرفتو ةبحملا هذه ليمكت

 نأ دب ال لب بحل ا لصأب اهيف ىفتكي ال «هلوسرو هللا ةبحم نإف امهاوس ام هيلإ

 .دعب ياي ام هيلع لدي [ى ةمجعملا نيغلاب اهغيرفت )١(
 .رفاك وهف هلوسرو هللا بح هدنع نكي مل نمف ناهيإلا يف هنم دب ال بحل ا لصأو (۲)
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 . امههاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي

 اهغيرفتو :لاق «ههرکی امو هبحي ايف هبر قفاو اذإ الإ .ءكلذك نوكي الو :تلق

 .هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأ

 نإف هلل هبح مامت نم اذه ناك رخآ ضرغل ال .هلل ًاقولخم بحأ نم نإف :تلق

 لجأل هءايلوأو ؛هللا ءايبنأ بحأ اذإف ءبوبحملا ةبحم مات نم بوبحملا بوبحم ةبحم
 نأ اهدض عفدو لاق هريغل ال هلل مهبحأ دقف ءرخآ ءيشل ال هللا تابوبحمب مهمايق

 .رانلا يف فذقي نأ هركي امك «ناهيإلا دض هرکی

 نساحم ةبحملا رونب هل فشكناف هللا ةبحم نم هبلق لخد امل ٌدضلا هرك امنإو :تلق

 امك ءبحأ نم عم نوكي يذلا بحلا وه اذهو «نارفكلاو لهجلا لئاذرو «مالسإلا

 ام» :لاقف ؟ةعاسلا ىتم يب يبنلا لأس ًالجر نأ سنأ نع «نيحيحصلا» يف

 بحأ ينكلو «ةقدص الو مايص الو ةالص ريثك اه تددعأ ام :لاق «؟اه تددعأ

 يراخبلا ةياور ينو ««تببحأ نم عم تنأ» :لَع هللا لوسر لاقف «هلوسرو هللا

 .ًاديدش ًاحرف ذئموي انحرفف سنأ لاق «معن» :لاق ءكلذك نحنو :انلقف

 دقو إلو لوسرلا ريمضو «هناحبس برلا ريمض عمج هيف :«امهاوس امئ» :هلوق

 :نالوق هيف ليق ام نسحأو «ىوغ دقف ءامهصعي نمو» :لاق امل بيطخلا ىلع هركنأ
 وه ربتعملا نأ ىلإ ًءاميإ ؛انه ريمضلا ىنث هنأ هريغو يواضيبلا هلاق ام :امهدحأ

 يف دارفإلاب رمأو «ةيغال اهدحو اهنإف :ةدحاو لك ال «نيتبحملا نم بكرملا عومجملا

 ذإ ءةياوغلا مازلتساب لقتسم نينايصعلا نم دحاو لك نأب ًاراعشإ بيطخلا ثيدح
 .مكحلا يف نيفوطعملا نم لك لالقتسا لصألاو «ريركتلا ريدقت يف فطعلا

 .ًادج غيلب باوج اذهو :تلق

 .زاوجلا ىلع اذهو ىلوألاو بدألا ىلع بيطخلا ثيدح لمح :يناثلا

 .بحلا يف لاكلا وهاذهو )١(
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 ."'حجرأ نوكيف لقان بيطخلا ثيدحو ءلصألا ىلع درو اذه نأ وهو :ثلاث باوجو

 يف ءاقلإلا «نارمألا هدنع يوتسي يأ :«رانلا يف فذقي نأ هركي اك» :هلوق

 .رفكلا يف دوعلاو «رانلا

 اك مهبحي ىلاعت وهو «نونمؤملا هبحي ىلاعت هللا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا ينو :تلق

 ٠١١(. :ةرقبلا) 4 را شك يو :لاق

 ناك نمم لضفأ مالسإلا ىلع دلو نم هنأ نم سانلا ضعب هنظي ام در هبفو

 اذمهو ءًاقلطم اهب فصتي مل نمم لضفأ وهف ؛رومألا هذه فصتا نمف «ملسأف ًارفاك

 ."”مالسإلا ىلع دلو نمم لضفأ نولوألا نوقباسلا ناك

 هقح يف صقن دبعلا نم بنذلا رودص نأ نومهوتي نيذلا ةالغلا ىلع در هيفو
 نورجاهملا ناك اذهلو ءالف بات نإو ًاصقن ناك بتي مل نإ هنأ باوصلاو ءًاقلطم

 لب «مانصألا نودبعي ًارافك رمألا لوأ يف اوناك نإو «ةمألا هذه لضفأ راصنألاو

 .باوثلا هل فعاضي تانسحلا ىلإ تائيسلا نمو ء«ىدهلا ىلإ لالضلا نم لقتنملا

 .مالسإلا خيش هلاق

 فصتا نم ضغبأ ًائيش ضغبأ نم نأل ؛مهضغبو نيك رشملا ةوادع ىلع ليلد هيفو

 .هب فصتا نم هرکی كلذكف رانلا يف ىقلي نأ هركي اک رفكلا هرکی ناك اذإف هب

 «هحيحص) يف يراخبلا اهجرخأ ةياورلا هذه :(دحأ دجي ال ةياور ينو» :هلوقو

 يف فذقي نأ ىتحو « هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي ىتح ناميإلا ةوالح دجي ال» :هظفلو
 هللا نوكي ىتحو «هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىلإ عجري نأ نم هيلإ بحأ رانلا

 .«امهاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو
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 !رظنو لمأت لحم مهف ةباحصلا ريغ يف امأ ءةباحصلا يف اذه (۲)
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 ۰ 5 ت لك .٠

 نباو ةبيش يبأ نبا جرخأو .فنصملا لاق امك هلامكب ريرج نبا هاور رثألا اذهو

 . طقف هنم ىلوألا ةلمجلا متاح يأ

 .هللا يف نينمؤملاو نيملسملا بحأ :يأ .«هللا ف بح نم» :هلوق

 مهمرل مهتفلاخمل هللا يف نيقسافلاو رافكلا ضغبأ :ي أ .«هللا يف ضغبأو» :هلوق

 ِرَوَيْلاَو واب توثموي امو دمي اله :ىلاعت لاق امك هيلإ سانلا برقأ اوناك نإو
 زينو وأ ْمُهَءآَبأ وأ ْمُهَءآَباَ اَوناَكحَوَلَو وسو للا دا نم توُدآَوُي رخآلا

 .(17 :ةلداجمل) 4 مكرر

 ىلإ ةراشإ هيف .ةالاوملا وهو هللا يف ةبحملا مزالل نايب اذه .«هللا يف ىلاوو» :هلوق

 مزال يه يتلا ةالاوملا نم كلذ عم دب ال لب «بحلا درجم كلذ يف يفكي ال هنأ

 .ًارهاظو ًانطاب نيبوبحملا عم نوكلاو «مارتحالاو ماركإلاو ةرصنلا يهو «بحل ا

 :يأ «هيف ةاداعملا وهو هللا يف ضغبلا مزالل نايب اذه .«هللا يف ىداعو» :هلوق

 ًانطاب مهنع دعبلاو «مهنم ةءاربلاو هللا ءادعأل داهجلاك «لعفلاب ةوادعلا راهظإ

 نايتإلا نم كلذ عم دب ال لب «بلقلا ضغب درجم يفكي ال هنأ ىلإ ةراشإ ًارهاظو |

 نإ اولا ذِإ عم نیرو مهر ا :یلاعت لاق امك همزالب

 يح ا ۾ ةآسصقبلاو ةو دملا كيوان ادو هپ انفك وأ نود نم تودیع اسم وو کنم اوكري 0



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .هللا يف ضغبلا يف قدصلا ةمالع هذهف ٤( :ةنحتمملا) 4 هدو هَ وسمو

 نوكي ال :يأ اهرسكو واولا حتف زوجي :«كلذب هللا ةيالو لانت (نإف» :هلوق

 يف ضغبلاو هللا يف بحلا نم ركذ اب الإ هللا ةيالو هل لصحت الو هللا ءايلوأ نم دبعلا

 :هكَك يبنلا نع يناربطلاو دمحأ مامإلا ىور اك هللا يف ةاداعملاو هللا يف ةالاوملاو «هللا

 ضغبأو ف بحأ اذإف ف ضغييو هلل بحي ىتح ناھإلا حيرص دبعلا دي الا :لات

 هللا يف بحلا ناهيإلا ىرع قثوأ» :رخآ ثيدح ينو ««هلل ةيالولا قحتسا دقف هلل

 نأ هللا يف ًاصخش بحأ نمل يغبنيو «هريغو يناربطلا هاور «لجو زع هللا يف ضغبلاو

 :ًاعوفرم رذ يبأ نع ءايضلاو دمحأ ىور اى هللا يف هبحي هنأ هربخيف "'”هتيب يف هيتأي

 نبا ثيدح ينو «(هلل هبحي هنأ هربخيلف هلزنم يف هتأيلف هبحاص مكدحأ بحأ اذإ»

 .«هل دج يذلا لثم دجي هنإف» «بعشلا» يف يقهيبلا دنع رمع

 نإو ناهيإلا معط دبع دجي ال يأ :هرخآ ىلإ «ناميإلا معط دبع دجي نلو» :هلوق
 يف يلاويو هللا يف يداعيو «هللا ف ضغبيو «هللا يف بحي ىتح هموصو هتالص ترثك

 بحأ نم» :ًاعوفرم ةمامأ بأ ثيدح يفو قباسلا سنأ ثيدح نم عزتنم اذهو هللا

 بجعلاو .دواد وبأ هاور «ناميإلا لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو .هلل ضغبأو «هلل

 :ميقلا نبا لاق ام نسحأ امو «كلذ فالخ ىلع وهو هللا ةبحت يعدي نم

 ناكمإ يف كاذام هلأبح “يعدتو بيبحلا ءادعأ بحتأ

 ىلع يدجي ال كلذو ءايندلا رمأ ىلع سانلا ةاخاؤم ةماع تراص دقو» :هلوق

 .هتيب يف هيتأي نأ لمكألا نكل ءىفك قيرطلا يف وأ دجسملا يف هربخأ ولو (1)

 :رخآلا لوقو (۲)

 عيدب سايقلا يف يرمعلاذه هبح معزت تنأو هلإلا يصعت

 .ءادتبالا مال ماللاو مالكلا ديكأت اهب داري (نإو مسقلا اهب داري الو كتايحل اهلصأ :كرمعل
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 مهعفني ال :يأ ائيش هلهأ ىلع يدجي ال ايندلا رمأ ىلع ةاخاؤملا :يأ .«ًائيش هلهأ

 لِ دع عب هش ٍذَِمْوَي اخألآ ل :ىلاعت لاق اک ءمهرضي لب ٌداصأ

 رغ لع ایمل ق تناك مر لع لك لاح اذهف 007 :فرعرلا) 4020 قَتَلَ

 ةعاط ىلع ةلخلاو ةبحملا فالخب ةمايقلا موي ةمادنو ةوادع دوعت اهنإف هللا ةعاط

 موي هلظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا ثيدح يف ءاج اك تابرقلا مظعأ نم اهنإف «هللا

 ينو ««هيلع اقرفتو كلذ ىلع اعمتجا هللا يف اباحت نالجرو» :لاق هلظ الإ لظ ال

 يتبع تبجو) :(هحيحص)» يف نابح نباو كلام هاور يذلا يسدقلا ثيدحلا

 هلاق مالكلا اذهو (َّيف نيلذابتمللو «َّف نيروازتمللو «َّف نيسلاجتملاو َّف نيباحتملل

 نم هيف مه |ميف سانلا ىأر ول فيكف «هنامز لهآ يف -|مهنع هللا يضر- سابع نبا

 هيلع- هلوق قادصم اذه نكلو نايصعلاو قوسفلاو عدبلاو رفكلا ىلع ةاخاؤملا

 .«أدب امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب» :-مالسلا
 ىلع رمألا راص ثيحب سابع نبا نمز يف ريغت دق رمألا نأ ىلإ ةراشإ :هيفو

 . كي هللا لوسر نمز نع ًالضف نيدشارلا ءافلخلا نمز يف ناك ام ىلإ ةبسنلاب اذه

 انم امو ةي هللا لوسر دهع ىلع انتيأر دقل :لاق رمع نبا نع هجام نبا ىور دقو

 .ملسملا هيخأ نم همهردو هرانيدب قحأ هنأ ىري دحأ

 4 :رثحلا)  ُةَصاَصَح جب َناَكَولَو ضن لع تور شوب و ف :ىلاعت هلوق هنم غلبأو

 يف (ى هللا لالجل نوباحتملا مه ءالؤهو «بيطلا تقولا كلذ يف ملاح ناك اذهف

 «يلظ يف مهلظأ مويلا «يلالجل نوباحتملا نيأ» :لجو زع هللا لوقي يسدقلا ثيدحلا

 ىلع راثيإلاو ةاساولا مه تبجوأ يتلا ب يهو ءايندلا ةبحمل ال ةعفانلا ةبحملا يه هذهف

 .(؛ :ةعمجلا) © ريال سلا وها اين توي أل ص كلذ : سفنألا
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 ةرقبل) 405) ُباَبْسَْلا مهب َتعطقتَوم :َلاَعَت لوف يف سابع نبا لاَ
 .(ةدول» :َلاَق .(15) :ةيآلا

 مكاحلاو متاح يبأ نباو ءرذنملا نباو ءريرج نباو «ديمح نب دبع هاور رثألا اذه

 .هححص و

 مهتناخو مهم تعطقت ايندلا يف مهنيب تناك يتلا ةبحملا يأ :«ةدوملا لاق» :هلوق

 - ليلخلا ميهاربإ نع ىلاعت لاق اك ضعب نم مهضعب أربتو اهيلإ اوناك ام جوحأ
2 7 00 

ر ذك اَمَّنِإَلاَقَو : :هموقل لاق هنأ -مالسلا هيلع
 ىفةُكَيب د ةدوم ًاننثوأ هلل هلأ نود نو

 مشت لَو صني مشت كم ةا مر الا وحلا
 ةيآلا هذهو (10 :توبكتعلا) 0(0) ا ترین نم ہک اوران ہگنوامو اضع

 بحك مهناثوأو مهدادنأ نوبحي نيذلا ناثوألا داّبع نيكرشملا يف تلزن تناك نإو

 :ةداتق لاق اذهلو «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب رابتعالا نآل ةماع اهنإف هللا

 يتلا ةلصاوملا بابسأو «ةمايقلا موي ةمادنلا بابسأ :لاق بابسألا مهب تعطقتو

 هاور .ًاضعب مهضعب نعلي ءةمايقلا موي ةوادع تراصف اهب نوباحتيو اهب نولصاوتي
 .كلذ نم رذحاف هللا ريغل هتدوم تناك نم لاح اذهف ءريرج نباو ديمح نب دبع
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 ی3 ىو یج
 یئ ورک ید سان»
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ا ١
+٠ 

 مکن ی نوفا ْمُهْماَحح کای لوا فو نطل کلک امت : اع هللا لوق 3 IA gr 1 ل تص ا ا 3
 ر 32

 ١10(. :نارمع لا) 40( نیمو

 : يذلا
 بوجو ىلع :فنصملا مجرت كلذلف اهلجأو نيدلا تاماقم لضفأ نم فوخلا

 ةكئالملا نم نيبرقملا تاداس نع هباتك يف ىلاعت هللا هركذ دقو «ىلاعت هلل هصالخإ

 لاقو ««50 :لحنلا» © فوق نم مر اج # :ىلاعت هللا لاق نيح اصلاو ءايلوألاو ويم ب2

 س مُه نا نل :ىلاعت لاقو «(۲۸ :ءاينألا €( َنوُقِفْمم -ويَيْنَح ني مهو :ىلاعت

 تسر نوع کا ا :ىلاعت لاقو ٥۷(« :نونمؤملا) 4( َنوُفِفْفُم مهر ةَ

 :ىلاعت لاقف هل هصالخإب رمأو «(۳۹ :بازحألا) © أ دال نوش الو هنو هللا

 ےس

 سالا وكت کا :ىللاعت لاقو ٠ :ةرتبلا» 4© نوبه ىو

 يضتقي يذلا وه يقيقحلا فوخلاو هلل هصالخإ بجي ةدابع فوخلا نأ نايبل فنصملا هدقع بابلا اذه )١(

 هللاب ناهيإلاو ىلاعت هللا يضارم يف ةعراسملاو تامرحلا ميظعتو تايهنملا كرتو ضئارفلا لعف رمثيو

 مهر دنع ْمُهُؤاَرَجأَم نينمؤملا نع هللا لاق اه كلذ رمثي هنأ الولو هللا دودح دنع فوقولاو «هلوسرو

 :ماسقأ فونملاو ر يح ْنَمِل كلذ :هلوق ىلإ 4 ذا ات نم یر ندع تج
 هنوكل وأ نوكلا يف فرصتي هنوكل هرسل روبقملا نم فاخي نأك ةديقعلا فوخو رسلا فوخ :اهدحأ

 تاجاحلا لصوي وأ عفشي وأ ءىضرملا يفشي وأ تاجاحلا يضقي

 كلذ بجوي ببس نودي تامرحملا لعف وأ تابجاولا يف ريصقتلا ىلع لمحي يذلا فوخلا :يناثلا

 اذهو روخلاو نبجلاو ناميإلا فعض هل عناملا لب نجس وأ برض وأ لتقب هسفن يف ررض نم

 .ربكأ كرش هلبق يذلاو ةيصعم وهو هل مجرت يذلا وه مسقلا

 .ملاظ وأ عبس نم يعيبطلا فوخلا :ثلاثلا مسقلاو



 ديمحلا ؤيزعلا ريسيت

 ىلع وهو ٥۲(« :لحنلا» (5) ی نوقت هلآ عفا :ىلاعت لاقو ٤٤(« :ةدئاملا)  ِنوَسحاَو

 :ماسقأ ةثالث

 ضرم نم ءاشي اب هبيصي نأ هللا ريغ نم فاخي نأ وهو ءرسلا فوخ :اهدحأ

 فوخملل ةمارك كلذ نأ ىعدا ءاوس هتئيشمو هتردقب ؛ كلذ وحنو لتق وأ رقف وأ

 نأل ًالصأ هللا ريغب هقلعت زوجي ال فوخلا اذهف «لالقتسالا ليبس ىلع وأ ةعافشلاب

 وه اذهو «كرشم وهف فوخلا اذه هفاخي ًادن هللا عم ذختا نمف «ةيهلإلا مزاول نم اذه

 نمحرلا ءايلوأ اهب نوفر اذهو مهتهلآو مهمانصأ يف هنودقتعي نوكرشملا ناك يذلا

 ام ُكاَمَل لول :مهل لاقف -مالسلاو ةالصلا هيلع- ليلخلا ميهاربإ اوفّوخ امك

 ورڪ دَ کا الع ءىس لڪ ير سَو ايس يير مَع نأ الوپ
 -وب ر مَ ام اپ مشک رشا مکا توقا الو منڪرشا ام ُفاَحَأ تيكر
 :(AIA) :ماعنألا) 4(ا ت وملحق ومع نکن نمل اب قحأ نب ِنيَقيِرْمْل أَ اًدطْلَس كح

 1 ا شب اھا تپ کدر أ الإ لوم نإإ# :هل اولاق مهنإ دوه موق نع ىلاعت لاقو

 نوُرظث ال مث اعم نود نود نم ا ا تورش امم ءىرَب ْنَأ اودهشآو هلآ دشا نإ

 ۳٦) :رمزلا) © ونود نم تدلأي کټ 4 وو :ىلاعت لاقو «(05-ه1 :دوه) 0(

 لب نيحلاصلا نوفاخي مهنإف «روبقلا داّبع نم مويلا عقاولا وه مسقلا اذهو
 هللاب نيميلا مهدحأ ىلع تهجوت اذإ اذهو «دشأ لب هللا نوفاخي امك تيغاوطلا

 مِيقُي مل ةبرتلا بحاصب نيميلا ناك نإف ًاقداص وأ ًابذاك ناهيألا نم تعش ام كاطعأ

 هللا نم هدنع فوخأ بارتلا يف نوفدملا نأل الإ كاذ امو ءًابذاك ناك نإ نيميلا ىلع

 «ىلاعت هللاب نيميلا مهنايأ دهج لب نيلوألا كرش هيلإ غلب ام اذه نأ بير الو

 اذإو «بارتلا يف نينوفدملا نم الإ هفشك بلطي مل ملظ مهنم ٌدحأ باصأ ول كلذكو

 ا

 .بابسألا ءارو نوكي يذلا فوخلا وهو )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 وأ ةبرتلا بحاصب ذاعتسا ولو ءهذعي مل هتيبب وأ هللاب ذاعتساف ًادحأ ملظي نأ دارأ

 نم ذخأ سانلا ضعب نإ ىتح ىذألاب هل ضرعتي ملو ًادحأ هيلع مدقي مل هتبرتب
 لهأ هيلع ماقف سالفإلا رهظأ مايأ دعب مث «جحلا مسوم مايأ ةميظع ًالاومأ راجتلا

 ًافوخ هوركمب دحأ هل ضّرعت اف مولظملا هل لاقي ةدج يف ربق ىلإ أجتلاف «لاومألا

 الإ السم دبعلا نوكي ال فوخلا اذهو ءرفكلا نم اذه هابشأو مولظملا رس نم

 .هاوس نم نود كلذب هدارفإو ىلاعت هلل هصالخإب

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلا نم هيلع بجي ام ناسنإلا كرتي نأ :يناثلا

 ةيآلا هيف تلزن يذلا وهو "مرح اذهف سانلا نم فوخل الإ رذع ريغب ركنملا

 ام :ةمايقلا موي دبعلل لوقي ىلاعت هللا نإ» :ثيدحلا هيف ءاج يذلا وهو اهل مجرتملا

 تنك يايإ :لوقيف سانلا تيشخ بر اي :لوقيف هريغت ال نأ ركنملا تيأر ذإ كعنم

 .دمحأ هاور (ىشخت نأ قحأ

 :هيف هللا لاق يذلا وهو ةاصعلا هب دعوت يذلا هللا ديعو فوخ :ثلاثلا

 ماَقَم َفاَح َنَمِلَو # :لاقو «(14 :ميهاربإ) 0( دیعو فاو ىبَقَم تفاح نمل تلد

 4© َنيِقِفَشُم اَنِلِهَأ ف لَ اً اإ :ىلاعت لاقو «(47 :نہرلا) 45)) ِناََّنَج يَ

 فونلا اذهو (۷ :ناسنإلا) 408)) يتسم رَ ناکامو ناتو وا :ىلاعت لاقو «(؟5 :روطلا)

 امنإو "”ناسحإلا ىلإ مالسإلا ةبسنك هيلإ لوألا ةبسنو ءناميإلا بتارم ىلعأ نم
 :مالسإلا خيش لاق اذهو هللا حور نم سأيلاو طونقلا يف عقوي مل اذإ ًادومحم نوكي

 .هيلإ جاتحم ريغ وهف كلذ ىلع داز امف هللا يصاعم نع كزجح ام فوخلا اذه

 .كرتلا يف هل ًارذع نوكي هنإف رداق هدّده وأ هلهأ وأ هلام وأ هسفن يف ررض هباصأ ول امأ ()

 اذهو هللا ديعو نم فوخلل مزاتسم لوألا نأو لوألل عبات هنأ باوصلاو رظن لوألا نم ىلعأ هنوك يف ()

 ال ةثالث فوخلا ماسقأ لعج لب ًالقتسم ًسق «ديجملا حتتفا يف نسح نب نمحرلادبع خيشلا هركذي م
 .هرصتخاو حرشلا اذه بذه نسح نب نمحر لادبعو .انه حراشلا هركذ ك ةعبرأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 قرغو مدهو عبسو ودع نم فوخلاك يعيبطلا فوخلا وهو :عبار مسق يقب

 -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسوم نع هللا هركذ يذلا وهو مذي ال اذهف «كلذ وحنو

 1١(. :صصقلا) 4 ُتَفَريَملَح اهم جرش :هلوق يف

 يأ 2 را ف وع نطيَملأ لد اإ :ىلاعت هلوق ىنعمف :اذه نبت اذإ

 نوو يف ناق :ىلاعت لاق .ةدشو سأب وذ مهنأ مكمهويو هءايلوأ مكفوخي

 هللا ىلع اولكوتف مكمهوأو مكل لوس اذإف يأ 0 :نارمع لآ) و نیمو مك

 و دبع ٍفاَكِي هللا سلا # :ىلاعت لاق اک «مهیلع مكر صانو مكيفاك

 لڪ رم هلع ا ىح لف :هلوق ىلإ 25 :رمزلا) 4 "ونود نم ےب

 ناک نطيل دیک َّنِإ نطق هايل امف :یلاعت لاقو «(۳۸ :رمزلا» 450 َنوُطوَتَمْلا

 .ريثك نبا هلاق .(5 :ءاسنلا) 4( اًقيِعَص

 الثل هئايلوأو هدنج نم نينمؤملا فوخي هنأ هللا ودع ديك نمو :ميقلا نبا لاقو

 .ركنم نع مهوهني الو فورعمب مهورمأي الو مهودهاجي

 دنع ىنعملاو :لاق مهفاخن نأ اناهنو .هفيوختو هديك نم اذه نأ ىلاعت ربخأف

 :لاق اذهو «مكرودص يف مهمّظعي :ةداتق لاق .هئايلوأب مكفوخي نيرسفملا عيمج

 دبعلا ناميإ يوق الكف 0170 :نارمع لآ ۳ َنيِنِمْؤُم ك نإ نوُفاَحَو مشوق الف

 .مهنم هفوخ يوق دبعلا ناميإ فعض املكو «ناطيشلا ءايلوأ فوخ هبلق نم لاز
 «ناهيإلا يف طرش كلذ نأ ربخأو .هل فوخلا اذه صالخإب ىلاعت رمأف :تلق

 .ضئارفلا نم هلل فوخلا صالخإ نأ هيفف ؛بجاولا ناهيإلاب تأي مل هب تأي مل نمف
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 رخل ِمَوْْلَأَو هنأ حرم نم هللا دجتسم رمع دعي ام :ىلاعَت هنو ر

 و ووك نأ كلو همم هلل الإ داو ڪا 5 وکلا ا
 ۔(۱۸ :ةبوتلا) ©( َتِرَتَمْلَأ

 نك ام # :ىلاعت هلوقب نيكرشملا نع دجاسملا ةرامع ىلاعتو كرابت ىفن امل

 عم اهترابع مهعفنت ال ًاذإ ةيآلا 01١ :ةبوتل» © لأ دجسم اورمعي نأ َنيِكِرْتُمْلِ

 4© اوشن كبك ُهسلَمَجَف ٍلَمَع ْنِم العام لا اتمقَو # :ىلاعت لاق اک كرشلا

 ىلاعت هللاب نينمؤملل ةدابعلاب دجاسملا ةرامع ةيآلا هذه يف ىلاعت تبثأ (77 :ناقرفلا)

 نوشخي الو هللا الإ نوشخي ال نيذلا «ةاكزلا نيتؤملا ةالصلا نيميقملا ءرخآلا مويلاو

 :بازحألا) )یی للاب كو هَل اد نومو : ىلاعت لاق اک رخآ اإ هعم

 .لامعألا قرحت ران هنإف كرشلا نم ةصلاخلا يهو «ةعفانلا ةرامعلا يه هذهف 9

 ميظعتلا ةيشخ ديري :ةي ةيطع نبا لاق : 8: ةيوتلا) € هَ هلأ لإ | شخ لول :هلوقو

 «ةيويندلا ريذاحملا ىشخيو «هريغ ىشخي ناسنإلا نأ ةلاحم الو «"'”ةعاطلاو ةدابعلاو

 .هفيرصتو هللا ءاضق هلك كلذ يف ىشخي نأ يغبنيو

 نبا لاق اك فوخلا نإف هللا الإ دبعي مل :ةيآلا يف سابع نبا لاق اذمهو :تلق

 ءاجرلاو لكوتلاو ةبحملاو ةبانإلاو لذلاك .هلل الإ حلصي الف «بلقلا ةيدوبع :ميقلا

 .بلقلا ةيدوبع نم اهريغو

 نبا لاق (۱۸ :ةبوتل» 4( تدَتْهَمْلا نم أونوْكَي نأ َكيلْوُأ ىس :هلوقو
 000 ك 4

 كير ككعبي نأ عمعإل :هلوقك نودتهملا كئلوأ نإ :لوقي سابع نبا نع :ةحلط يبأ

 .ًابيرق هركذ اك ةيعيبطلا ةيشخلا ال يأ )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ةيآلا تنمضتو . .ةبجاو يهف نآرقلا يف ىسع لکو ۹: ءارسإلا) 4( دوم اماَقَم

 اذإ) :ثيدح يف اى :نينمؤملا نم وه ةدابعلاب نيملسملا نم دجاسملا رّمع نم نأ

 هلأ دجسم رمي اَمَّنِإِم هللا لاق نامل هل اودهشاف دجسملا داتعي لجرلا متي

 ."””هكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هاور ."”(010 :ةبوتل»# رخل رولو أي ا 7
 ےک ر

 .(۱۸ :ةبوتلا) © رخل ٍمويَلَأو و ناب تا“ نت ولأ دجسم رمی امنا ىلاعت هللا لاق

 اإ هاب اک ما ب س ییا یول :هلوقو» :لاق

 .ةيآلا "4 لآ ٍباَدَحَك

 ملو مهتتسلأب ناهيإلا نوعدي نيذلا نم موق نع ًاربخ ىلاعت لوقي :ريثك نبا لاق
 هللا ةمقن نم اأ اودقتعا ايندلا يف ةنحم مهتءاج اذإ مهنأب مهمولق يف ناميإلا تبثي

 يذوأ اذإ هنيد نع دتري نأ هتنتف ينعي :سابع نبا لاق .مالسإلا نع اودتراف مهب

 لوقي نأ امإ نيرمأ نيب لسرلا مهيلإ لسرأ اذإ سانلا :ميقلا نبا لاق .هللا يف

 :لاق نمف ؛رفكلاو تائيسلا ىلع رمتسي لب «كلذ لوقي ال نأ امإو ءانمآ مهدحأ

 نم قداصلا نيبتيل رابتخالاو ءالتبالا ةنتفلاو «هنتفو هالتباو هبر هنحتما هب انمآ

 نمآ نمف هقبسيو هتوفيو هللا زجعي هنأ بسحب الف انمآ لقي مل نمو ؛بذاکلا

 ملو «مهب نمؤي مل نمو «هللؤي اهب يلتباف .هوذآو «مهؤادعأ هاداع «مهعاطأو «لسرلاب

 مظعأ ملألا اذه ناكو «هللؤي ام هل لصحو «ةرخآلاو ايندلا يف بقوع «مهعطي

 نع تبغر وأ «تنمآ سفن لكل ملألا لوصح نم دب الف «مهعابتا ملأ نم مودأو

 ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت مث «ٌءدتبا ايندلا يف ملألا هل لصحي نمؤملا نكل «ناهيإلا

 ا و ص ص

 ےس ١ د 2 اتلا ةنتفلعج هللا ف

 .ىرخأ ضارغأل دجسملا داتعي دقو لصألا وه اذه )١(

 .هريغل ًانسح نوكيف اهب ربجني دهاوش هل نکل ءيشلا ضعب ر هدنس يف (۲)

 .فرط يأ يفرح لع هلأ دبعینمسالانمو # :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .مئادلا ألا هل ريصي مث «ًءادتبا ةذللا هل لصحت ناميإلا نع ضرعملاو «ةرخآلاو

 هنم نوبلطيف «تاروصتو تادارإ مهل سانلاو «سانلا عم شيعي نأ دب ال ناسنإلاو

 ىذألا هل لصح مهقفاو نإو هوبّدعو هوذآ مهقفاوي مل نإو ءاهيلع مهقفاوي نأ

 راجف موق نیب لح ىقتو نيد هدنع نمک «مهريغ نم ةراتو «مهنم ةرات «باذعلاو

 مهقفاو نإف «مهنع هتوكس وأ مهل هتقفاومب الإ مهروجف نم نونكمتي الو «ةملظ

 ىذألاو ةناهإلاب هيلع نوطلستي مث «ءادتبالا يف مهرش نم ملس مهنع تكس وأ

 نأ دب الف «مهنم ملس نإو «مهفلاخو مهيلع ركنأ ول ًءادتبا هفاخي ناك ام فاعضأ

 نم :ةيواعمل نينمؤملا مأ تلاق اب مزحلا لك مزحلاف «مهريغ دي ىلع بقاعيو نام

 مل هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو «سانلا ةنؤم هللا هافك ءسانلا طخسب هللا ىضرأ

 نم عنتما «هسفن رش هاقوو «هدشر همهأو هللا هاده نمف .ًائيش هللا نم هنع اونغي

 ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت مث «مهتوادع ىلع ربصو «مرحملا لعف ىلع ةقفاوملا

 .مهعابتأو لسرلل تناك اك «ةرخآلاو

 لعج هللا يف يذوأ اذإ هنأو «ةريصب الب ناهيإلا يف لخادلا لاح نع ربخأ مث

 لاني نأ دب ال يذلا ملآلا وهو «هوركملاب هايإ مهلينو هل مهاذأ يهو «هل سانلا ةنتف

 هب هلاني يذلا ببسلا هكرتو هنم هرارف يف كلذ لعج «مهفلاخ نمم مهعابتأو لسرلا

 ملأ نم اورف مهتريصب لاكل نونمؤملاف .ناميإلاب نونمؤملا هنم رف يذلا هللا باذعك

 اذهو «برق نع قرافملاو لئازلا ملآلا نم هيف ام اولمحتو «ناهيإلا ىلإ هللا باذع

 مهماذع ملأ نم رفف «مهتعباتمو مهتقفاوم ىلإ لسرلا ءادعأ ملأ نم رف هتريصب فعضل

 نبغو ؛هللا باذع ملأ ةلزنمب هنم رارفلا يف سانلا ةنتف ملأ لعجف هللا باذع ملأ ىلإ

 رصن اذإو .دبألا ملأ ىلإ ةعاس ملأ نم ٌرفو «رانلاب ءاضمرلا نم راجتسا ذإ نبغلا لك

 نم هردص هيلع ىوطنا اهب ميلع هللاو مكعم تنك نإ لاق هءايلوأو هدنج هللا

 .ىهتنا .قافنلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 وه «هللا باذعك سانلا ةنتف لعج نأ ىلع ةريصبلا فيعض لمح انإو :تلق

 ريغ نم فوخلا ةلمج نم كلذو «هللاب ناويإلا ببسب هركي اهب هولاني نأ مهنم فوخلا

 اهيفو ”٠ ةيماركلاو ةئجرملا ىلع در ةيآلا يفو «ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم هجو اذهو ءهّللا
 .ةيفاعلا هللا لاؤس عم هنم دب ال ذإ ءالبلل دادعتسالاو «كسفن ىلع فوخلا
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 «بنذ ناويإلا عم رضي الو «ناهيإلا ىمسم يف ةلخاد ريغ لامعألا نإ :مهلوق يف ةئجرملا ىلع در )١(

 .ناسللاب ناميإلا يفكي لب لمع نودب ةملكلا وه نيلئاقلا ةيماركلا ىلع درو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 طخُّسي ساّنلا يِضرُث نأ :ِنيِقَبلا فعَض نِ َّنإ» :ًاَعوُقرَم ٍديِعَس يأ نڪ

 ل هللا قز ر َّنِإ هللا َكِتْوُي ام ىلع مه نأ فا قذر لع مدحت نو هلا

 .«وراگ ٌةَيِحاَرَك هدر الو .صيرح صرح هر

 ناورم نب دمحمب هلعأو يقهيبلاو ««ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ثيدحلا اذه

 ءافعضلا» يف يبهذلا هدروأ «يفوعلا ةيطع :ًاضيأ هيفو «فيعض :لاقو «يدسلا
 .طقاس يدزألا لاق لالب نب ىسومو «هوفعض :لاقو ««نيكورتملاو

 حورلا لعج هتمكحب هللا نإو» :هماهتو «حيحص هانعمو «فيعض هدانسإ :تلق

 .«طخسلاو كشلا يف نزحلاو مهلا لعجو ءنيقيلاو ىضرلا ين حرفلاو

 يف داضلا حتفب فعضلاو :«حابصملا» يف لاق :«نيقيلا فعض نم نإ) :هلوق

 ناهيإلا هب دارملا :نيقيلاو ؛'''ةحصلاو ةوقلا فالخ شيرق ةغل يف اهمضبو ميت ةغل

 يناربطلا هاور .ناميإلا فصن ربصلاو «هلك ناهيإلا نيقيلا :دوعسم نبا لاق اک هلك

 ًاعوفرم هثيدح نم «دهزلا» يف يقهيبلاو «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو «حيحص دنسب

 يف (ى قباسلا ردقلاب نايإلا قيقحت كلذ يف لخديو .ظفاحلا هلاق .هعفر تبثي الو

 نإو «لعفاف نيقيلا يف ىضرلاب لمعت نأ تعطتسا نإف» :ًاعوفرم سابع نبا ثيدح
 اهدانسإ يف ىرخأ ةياور يفو ««ًاريثك ًاريخ هركت ام ىلع ربصلا يف نإف عطتست مل

 مل كباصأ ام نأ ملعت نأ :لاق ؟نيقيلاب عنصأ فيك هللا لوسر اي تلق» :فعض

 .«كبيصيل نكي مل كأطخأ امو «كئطخيل نكي

 هللا ىضر ىلع مهاضر رثؤت يأ :«هللا طخسب سانلا يضرت نأ» :هلوق

 فعض الولف مهاضرل ًابالجتسا روظحملا لعف وأ «رومأملا كرت ىلع مهقفاوتف
 هناو راضلا عفانلا وه هدحو هللا نأ ملع هنيقي يوق نم نأل ,كلذ تلعف امل نيقيلا

 .اهّمضو داضلا حتفب © ٍففَعَضْنَم مَقلَم یَا ُهَمأإم:ىلاعت هلوق ئرقو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسمت

 ءًادحأ باهي الف ناك ام ًانئاك ءيش رمألا نم هاوسل سيلو «هاضر ىلع الإ لّوعم ال

 رك َنوُسْخياَلو .هنوتضیوإ# :ىلاعت لاق اک هتهج نم هقحلي ررض فوخل هاشخي الو

 .(79 :بازحألا) 4 اس للاب 5 اإ

 لصو ام ىلع مهركشتو مهدمحت يأ :«هللا قزر ىلع مهدمحت نأو» :هلوقو

 ةقيقحلا ىلع لضفتملا معنملا ىسنتو مهيلإ هفيضت نأب ؛قزر نم مهيديأ ىلع كيلإ

 هنإف هتمحرو هفطلب كيلإ هلصوأو كل قزرلا اذه ردق يذلا نيملاعلا بر هللا وهو

 كلذ ياني الو ًابابسأ هل ضيق ًارمأ دارأ اذإف ميكحلا ميلعلا وهو ءاشي ال فيطل

 ببسلا ىلإ ةمعنلا ةفاضإ انه دارملا نأل «هللا ركشي ال سانلا ركشي ال نم» :ثيدح

 اب كلذ ىلع مهتازاجمو مهناسحإ رفك مدع سانلا ركشب دارملاو «قلاخلا نايسنو

 .ءاعدلاب مهزاجف دجت مل نإف تعطتسا

 مهتممذ كوعنمف ًائيش مهتبلط اذإ :يأ :«هللا كتؤي ملام ىلع مهمذت نأو» :هلوقو

 قولخملا نأو هدحو هللا وه عنملاو ءاطعلاب درفتملا نأ ًانيقي تملع ولف «كلذ ىلع

 كاتأ ءًاقزر كل ردق ول هللا نأو «هربغ نع ًالضف ًاعفن الو ارض هسفنل كلمي ال رّبدم

 قلخلا عمتجا ولو كدارم كتأي مل عنمب كدارأ نإو «هعفد يف مهلك قلخلا دهتجا ولو

 قلاخلا ىلإ كبلقب تهجوتو قئالخلا نع قئالعلا تعطقل .كيلإ هلاصيإ يف مهلك
 هدري الو صيرح صرح هرج ال هللا قزر نإ» :هلوقب كلذ ررق اذهلو «ىلاعتو كرابت

 الو هللا قزر ىلع مهدمحت الو هللا طخسي اب قلخلا ٍضرت الف «هراك ةيهارك

 نِ الإ هلأ حتي ام ا مهتهج نم قزر لوصحل ًابلط هللا كتؤي مل ام ىلع مهمذت
 ص چ د ر د و

 .(۲ :رطاف) 4 کلا وهو ورعب مل لرم الق كريمیامو اهل كسم الفوم

 لهآ هللا دعو امو هللا رمأب مايقلا يف نيقيلا نمضتي نيقيلا :مالسإلا خيش لاق

 .قزر نم كيلإ هلصوأ امل ًاببس مهلعج هللا نإ ثيح (1)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نكت مل هللا طخسب مهتيضرأ اذإف «هريبدتو هقلخو هللا ردقب نيقيلا نمضتيو هتعاط

 يف ام ىلإ ليم امإ كلذ ىلع ناسنإلا لمحي |نإ هنإف ءهللا قزرب الو هللا دعوب ال ًانقوم

 هللا دعو اب هقيدصت فعض امإو «مهنم هوجري امل هللا رمأب مهيف مايقلا كرتيف مهيديأ

 هللا تيضرأ اذإ كنإف «ةرخآلاو ايندلا يف باوثلاو دييأتلاو رصنلا نم هتعاط لهآ

 «ېهنم ًافوخ نوكي (نإ هطخسي اب مهؤاضرإو مهتنؤم كافكو كقزرو كرصن
 كعم هنولعفي مهنأ نظت ام كل ردقي مل اذإو «نيقيلا فعض نم كلذو مهل ءاجرو

 ام ىلع مهتممذ اذإف «نكي مل أشي مل امو ناك ءاش ام هنإف محل ال هللا ىلإ كلذ يف رمألاف

 ةهج نم مهمذت الو «مهجرت الو مهفخت الف كنيقي فيعض نم كلذ ناك ءردقي

 هللا همذ نمو ءدومحملا وهف مهنم هلوسرو هللا هدمح نم نكلو ءكاوهو كسفن

 يدم نإف ينطعأ دمحم يأ :ميت ينب دفو ضعب لاق الو «مومذملا وهف هلوسرو

 نأو «صقنيو ديزي نايإلا نأ ثيدحلا يفو «هللا كاذ» لَك لاق نيش يمذو نيز

 .هتوق نم اهدادضأو هفعض نم ثالثلا هذه نكت مل الإو ناهيولا يف ةلخاد لاعألا
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Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 طس هللا یر سَمَلا نَم» :لاق ةي هللا لوسَر نأ (ةشئاع نَعَو

 طس ساتلا ىََصَر َسَمّتلا ¿ نمو هسا ُهنَع ىًصرأو ةن هلا يضر «ساتلا

 .[«هجيجص)» ىف َناّبِح نبا ُاَوَر] «سآّئلا ِهيَلَع طَخسأَو هيَلَع هلا طخ هللا

 يذمرتلا هاورو «فنصملا هركذ يذلا ظفللا اذهب نابح نبا هاور ثيدحلا اذه

 ينيصوت ًاباتك يل يبتكا نأ ةشئاع ىلإ ةيواعم بتك :لاق ةنيدملا لهأ نم لجر نع

 ينإف :دعب امأ «كيلع مالس :ةيواعم ىلإ ةشئاع تبتكف «ّلع يرثكت الو «هيف

 ةنؤم هللا هافك سانلا طخسب هللا ىضر سمتلا نما :لوقي هلم هللا لوسر تعمس

 «كيلع مالسلاو .سانلا ىلإ هللا هلكو هللا طخسب سانلا ىضر سمتلا نمو «سانلا

 .هريغو ميعن وبأ هاور

 ةيواعم ىلإ ةشئاع تبتكو :مالسإلا خيش لاق .بلط :يآ :«سمتلا نم» :هلوق

 ىضرأ نمو «سانلا ةنؤم هللا هافك سانلا طخسب هللا ىضرأ نم» هتعفر انآ يورو

 نم» :فوقوملا ظفلو «عوفرملا ظفل اذه “اعيش هللا نم هنع اونغي مل هللا طخسب سانلا

 سانلا ىضرأ نمو «سانلا هنع ىضرأو هنع هللا يضر هللا طخسب سانلا ىضرأ

 مظعأ نم اذهو ءاهنع روثأملا ظفللا اذه «ًاماذ هل سانلا نم هدماح داع هللا طخسب

 ىاقتا دق ناك مهطخسب هللا ىضرأ نم نإف ءقدصأو قحأ روثأملاو «نيدلا يف هقفلا

 هَل لعجي هلأ قب نمو هدبع فاك وهو نيحلاصلا ىلوتي هللاو «حلاصلا هدبع ناكو
 و عع مس
 الب سانلا ةنؤم هيفكي هللاو )¥ :قالطلا) يت ال تح نم هفرردو

 اذإ نوضري نكل «كلذ لصحي دقف هنع نوضري مهلك سانلا نوك امأو «بير

 «لاوقأ ةثالث ىلع اذه جارد يف فلتخاو «مئيهلا يبأ نع حمسلا يأ نب جارد ةياور نم ثيدحلا )١(

 .مثيطا يبأ نع هتياور يف فيعض ليقو «لوبقم ليقو ءاقلطم فيعض لبق



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 مل هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو» «ةبقاعلا مهل نيبت اذإو «""”ضارغألا نم اوملس

 بلقني هدماح هنوك امأو «هيدي ىلع ضعي يذلا ملاظلاك ««ًاعيش هللا نم هنع اونغي

 دنع ًءادتبا لصحت ال ىوقتلل ةبقاعلا نإف «ةبقاعلا يف لصحيو ًاريثك عقي اذهف ًاماذ

 .مهئاوهأ

 مهنم فوخلا وه قلاخلا طخسب قلا ءاضرإ ىلع ناسنإلا لمحي |نإو :تلق

 ةردق ال نوزجاع ءارقف ديبعلا نإف هطخسب مهاضرأ امل هلل ًاصلاخ هفوخ ناك ولف

 دٌحوملاب نسحي فيكف هللا نمف ةمعن نم مهب امو «ةتبلأ رض الو عفن ىلع مهل
 دمحلا هلو هلك كلملا هل يذلا نيملاعلا بر ءاضر ىلع مهاضر رثؤي نأ صلخملا

 زيزعلا وه الإ هلإ ال ءهلك رمألا عجري هيلإو «هلك ريخلا هنمو «هلک ريخلا هديبو هلك
2 

 ةبهر دشا رشا # :هلوق يف نيقفانملا تافص نم كلذ نأ ىلاعت ربخأ دقو «ميكحلا

 ام نسحأ امو ۳ :رشحلا» 7 تروهقف ال مو ماب كلا لاد د لآ َنَم مهروُدَص يف

 :ليق
 بارت بارتلا قوف يذلا لكف ىلا ةياغ اي دولا كنم حص اذإ

 مدقي فيكف بارت وهف بارتلا قوف قولخم لك نأ ققحت نمف :بجر نبا لاق

 كلملا طخسب بارتلا يضري فيك مأ ؟بابرألا بر ةعاط ىلع بارت وه نم ةعاط

 ؟باهولا

 رثآو سانلا فاخ نم ةبوقع ثيدحلا يفو «(ه :ص) 4(ا باع ءس اده ناف

 نإف كلذ نم هللاب ًاذايع نيدلا يف نوكت دق ةبوقعلا نأو هللا ىضر ىلع مهاضر

 ىلع فوخلا ةدش هيفو ءنادبألاو لاومألا يف ةبيصملا نم مظعأ نايدألا يف ةبيصملا

 نيهتسيو ىصاعملا لعفي سانلا نم ًاريثك نإف نيدلا يف ايس ال ءبونذلا تابوقع

 .تاوهشلا نم ةمجعملا نيغلاب )١(

 .نم اهلعل (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 هبلق يف هتبوقع نوكت دقف ؟بيصأ ذاب نيكسملا يردي الو ءاهتبوقعل ًارثأ ىري الو

 ايو هوُدَحَواَم هاا وفا امی هنو موب لإ ميوله ف اا معا #3 :ىلاعت لاق اک
 «كطخس نم كاضرب ذوعن انإ مهللا 000 :ةبوتل» 400 توز أوناك

 .كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ًءانث يصحن ال كنم كبو «كتبوقع نم كوفعبو
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 , ۳۴ :ةدئاملا) 400 َنيِِمْؤُم محك نإ اوُطَوَف هلل او :َلاَعَت هللا لوق

 ةليسو كلذ نومسيو هللا نود نم امل نوحبذي وأ نورذني وأ اهنوعدي يذلا روبقلا داّيع ةلأسم )١(

 ٠ ؟مهمكح امف مهيلع ءوسلا ءايلع سيبلت ببسب نيحاصلل ةبحم وأ
 :هبتك نم اهريغو «ىواتفلا عومجم» يف مالسإلا خيش امهركذ ؛نالوق مهيف ءالعلل :باوجلا

 يف رانلا يف نودلخمو ايندلا يف رافكلا ةلماعم نولماعي راقك مهنأو نيروذعم ريغ مهنأ :اهدحأ

 عمسي ال هديب يسفن يذلاو» :«ملسم حيحص» يف اك مهتغلب هب لوسرلا ةوعد نآل ءةرخآلا

 مدع يف نورذعي الو «رانلا لخد الإ هب تلسرأ يذلاب نمؤي ال مث ةمألا هذه نم دحأ يب

 دقو 4(ا وسر تع َّقَح َنيزَعُم اه اَموإ» :لوقي هللاو ,مهنيب نآرقلاو ملعلا نأل ناييإلا
 .نآرقلا لزنأو لوسرلا ثعب

 ةماقإو مهل قحلا نايب نم دب الف مهيلع اوسبل دق ءوسلا ءاملع نأل نوروذعم مهنأ :يناثلا لوقلا

 مدع نم ايندلا يف رافكلا ةلماعم نولماعي مهنإف لاحلا هذه ىلع مهو اوتام ولو «مهيلع ةجحلا

 اذه نأكو ةمايقلا موي نونحتمي ةرتفلا لهأ مكح مهمكح ةرخآلا ينو هريغو ثرإلاو ليسغتلا

 هيلع تماق نم الإ لتاقن ال هبتك ضعب يف لاق هنإف باهولادبع نب دمحم خيشلا رايتخا وه لوقلا

 نيروذعم ريغ رافك مهنأ مهو لوألا لوقلا حجارلاو ءدناعو ٌرصأ مث راذنإلاو نايبلا دعب ةجحلا

 كرشلا نم هيف مه اهب نوقلعتم مه لب نولبقي ال مهنإف مهتوعد ولو «مهيلع تماق دق ةجحلا نأل
 َمَتِهَجِل اَنأَرَد دقلر# :لاعت لاقف لهجلا مدع طرتشي الف نوهقفي ال رافكلا نأ ىلاعت هللا ربخأ دقو

 ع

 ابي دوم اأ ناك مهو انبي دور ال نيعأ حلو اهي نوم ذل بوله مه ناو نأ نم اريدكم
 م نإ تاقی وأ ترمن مک آ نأ بس ا :لاعت لاقو ( لَا لب ڈاک َكَِلْو
 خيش امهركذ نالوقلاو مهمهف الو مههقف طرتشي ملف © دابيس لَا مه لب مالا
 ماقتو نورظاني مهنأو ةيمهجلا ىلع همالك ضرعم يف يناثلا لوقلا ركذو «ةنسلا لهأل امهو «مالسإلا

 نأ عم مهلاتق لبق مالسإلا ىلإ ربيخ لهآ اعد ايب لوسرلا نآب يناثلا لوقلل لدتسي دقو «ةجحلا مهيلع

 .«مهتغلب ةوعدلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىلإ يرمأ تلكوو «هب مايقلا نمض اذإ رمألاب لكوت :لاقي :تاداعسلا وبأ لاق

 ةقث هرمأ هافكتسا اذإ ًانالف نالف لكوو «هيف هيلع تدمتعاو هتأجلأ :يأ نالف

 .ىهتنا .هسفن رمأب مايقلا نع زجع وأ «هتيافكب

 هلل هصالخإ بجي ةضيرف لكوتلا نأ ىلع صنلا ةمحرتلا هذ فنصملا دارمو

 هجو ىلع هب موقي ال لب ديحوتلا تاماقم ىلعأو تادابعلا لضفأ نم هنأل ىلاعت

 الب ةنجلا نولخدي يذلا ًافلأ نيعبسلا ةفص يف مدقت اك نينمؤملا صاوخ الإ لامكلا

 ءوضولاب رمأ ام مظعأ نآرقلا نم ةيآ ريغ يف هللا هب رمأ كلذلو ؛بذع الو باسح

 ءافتنا كلذ موهفمو مالسإلاو ناميإلا يف ًاطرش هلعج لب «ةبانجلا نم لسغلاو

 منماء فك نِإإم :ىلاعت هلوقو اه مجرتملا ةيآلا يف اك هئافتنا دنع مالسإلاو ناميإلا
 و ر ےس ا

 لڪ وتو هدبعاف# :ىلاعت هلوقو «(84 :سنوي) 9 َنيِمِلَم مكن اوكي هلع هاب 8

 4 اليك هذاك وه الإ لإ كل رّغملاو ٍقِرْشْلا بروم :هلوقو 017 :دوه) # هيك

 :هلوقو «(۲ :ءارسإلا» 0 دايڪو فود نم أوُذِحَتَت لا :هلوقو ٩(« :لمزل»

 اريح ءوداَبِع بودي دب نفك ودم َحَبَسو تومي ال ىلا يلا لع لڪ وتو ۾ -و 2 ر.ع ك 3 3 ج س ص - كا ی س جر سرع ت صل ل
 هيلع وه الإ هلإ ہلا سوس لقه اواو نإ # :هلوقو ٥۸(« :ناقرفلا) 46

 يفو «تايآلا نم كلذ ريغو (119 :ةبوتلا» © ويِظَمْلا شرصلا بر وهو تلك

 يبأ نبا هاور «هللا ىلع لكوتيلف ًاناميإ سانلا ىوقأ نوكي نأ هرس نم» :ثيدحلا

 هلكوت قح هللا ىلع نولكوت مكنأ ول» :رخآ ثيدح ينو «مكاحلاو ىلعي وبأو ءايندلا

 لاق .هجام نباو دمحأ هاور «اناطب حورتو اصامخ ودغت ريطلا قزري امك مكقزرل

 رمألا ةلك لكوتلا :يراصنألا ليعاسإ وبأ لاقو «بلقلا لمع لكوتلا :دمحأ مامإلا

 .هتلاكو ىلع ليوعتلاو هكلام ىلإ

 هموق رمأ -مالسلا هيلع- ىسوم نأ اهل مجرتملا ةيآلا ىنعمف :كلذ نيبت اذإ



 ديمحلا رزيزعلاريسيت

 نم ًافوخ مهرابدأ ىلع اودتري الو «مه هللا اهبتك يتلا ةسدقملا ضرألا لوخدب

 يف هللا ىلع نيلكوتم ,مهنوشخي الو مهنوباهي الو ًامدق اوضمي لب «نيرابجلا

 لعجف :ميقلا نبا لاق .نينمؤم اوناك نإ مه هدعو ةحصب نيقدصم «مهتميزه
 ةيآلا ينو «هئافتنا دنع نايإلا ءافتنا ىلع لدف ''"ناهيإلا يف ًاطرش هللا ىلع لكوتلا

 48 تیس مکن بوكو ھام ِهَمأي نما ن موفي :ىسوم لاقو «ىرخألا

 لڪ وَ هلأ لعوا# :لاقو «لكوتلا مالسإلا ةحص ليلد لعجف (44 :سنوي)

 ليلد مهئامسأ رئاس نود انه اه ناريإلا مسا ركذف 1١( :ميهارب» ا( تونِموُملا

 ناميإلا ةوق بسحب هفعضو لكوتلا ةوق نأو «لكوتلل ناميإلا ءاعدتسا ىلع

 فعض ناهيإلا فعض اذإو .ىوقأ هلكوت ناك دبعلا ناويإ يوق امءلكو «هفعضو
 كرابت هللاو .دب الو ناميإلا فعض ىلع ليلد وهف ًافيعض لكوتلا ناك اذإو «لكوتلا

 «ىوقتلاو لكوتلا نيبو «ناميإلاو لكوتلا نيبو «ةدابعلاو لكوتلا نيب عمجي ىلاعتو

 عيمجل لصأ لكوتلا نأ رهظف .ةيادهلاو لكوتلا نيبو ءمالسإلاو لكوتلا نيبو
 ةلزنمك اهنم هتلزنم نأو «مالسإلا لامعأ عيمجلو ءناسحإلاو ناهيإلا تاماقم

 ناويإلا موقي ال كلذكف ندبلا ىلع الإ سأرلا موقي ال كف سأرلا نم دسجلا

 .لكوتلا قاس ىلع الإ هتاموقمو

 ناك اذإو ءضرف هنأ ىلعو «ةدابع هللا ىلع لكوتلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو :تلق

 لكوت وأ ًاقولخم دحأ اجر امو :مالسإلا خيش لاق .كرش هللا ريغل هفرصف كلذك

 :نيرمأ نم هيف دب ال لكوتلا )١(
 .هللا ىلع بلقلا داهتعاو رمألا ضيوفت :لوألا

 لعفو ناييإلا ةحص عم بلقلا دامتعاو هللا ىلإ رمألا ضيوفت نم ذب الف بابسألا لعف :يناثلاو

 لعفي مل نمف كلذ ريغ وأ ملع بلط وأ ةراجت وأ ةعارز وأ ةثارح نم اهب هللا رمأ يتلا بابسألا

 .ةيفوصلاك ةقيقحلا يف ًالكوتم سيلف بابسألا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ءامّسلا نو رح اتاك ہللاب كرش نمو# كرشم هنإف هيف هنظ باخ الإ هيلع

 ۳١(. :جحلا) 4 س ناکم يف علا هب ىوُهَت وأ ٌرْيَظل ةْفطْخَسَف

 :نامسق هللا ريغ ىلع لكوتلا نكل :تلق

 ىلع نولكوتي نيذلاك «هللا الإ اهيلع ردقي ال يتلا رومآلا يف لكوتلا :امهدحأ

 ؛ةعافشلاو قزرلاو ظفحلاو رصنلا نم مهبلاطم ءاجر يف تيغاوطلاو تاومألا

 .ىلاعتو كرابت هللا الإ اهيلع ردقي ال اهوحنو رومألا هذه نإف ربكأ كرش اذهف
 وأ ريمأ ىلع لكوتي نمك «'''ةيداعلا ةرهاظلا بابسألا يف لكوتلا :يناثلا

 كرش عون اذهف «كلذ وحنو ىذألا عفد وأ قزرلا نم هديب هللا هلعج اهيف ناطلس

 هل سيل نكلو «هيلع رودقم لعف يف ناسنإلا لكوت يه '''ةزئاجلا ةلاكولاو «يفخ

 اک هيف هلكو ام ريسيت يف هيلع دمتعيو هللا ىلع لكوتي لب هلكو نإو هيلع لكوتي نأ

 .مالسإلا خيش هررق
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 ليم نودب ةرهاظلا بابسألا يف ءاجرلا امأ «يبلق ليم هيلإ هيف نوكي لب ّسحلا هئاجر ىلع ةدايز (۱)

 .هب سأب الف بلقلا

 .ظفللا يف حماست ًالكوت اهتيمستو ًالكوت ال ةلاكو يهف (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لع تيم ادل ممم ولف تو هلأ رك اذ َنبذلا تورلا اَمِّإ ل :ُهَلوَقَو تر ےس

 .(۲ :لافنألا) 4(ا َنوُلكَوَمَي رهبر لعو اتمی مهتدارر نیا

 س رسا

 .«4 مولف تجول ها رك اد نَا تمول اَمّنِإ :هلوقو» :لاق

 ءادأ دنع هللا ركذ نم ءيش مهبولق لخدي ال نوقفانملا :ةيآلا يف سابع نبا لاق

 اذإ نولصي الو ؛هللا ىلع نولكوتي الو هللا تايآ نم ءيشب نونمؤي الو «هضئارف

 نينمؤملا فصو مث «نينمؤمب اوسيل مهنأ هللا ربخأف «مهلاومأ ةاكز نودؤي الو ءاوباغ

 هاور «هضئارف اودأف 4 مولف تدم هلآ رد اذ َنِدَلأ وُبِمُوُمْلا اَمّنِإ :لاقف

 يأ .هبلق لجو هللا ركذ اذإ يذلا نمؤملا ةفص هذهو «متاح يبأ ¿ نباو ريرج نبا

 مايقلا مزلتسي هللا نم بلقلا لجو نإف «هرجاوز كرتو «هرماوأ لعفف هللا نم فاخ

 ل ا دولا ضو دوس ل

 :هلوق يف يدسلا لاق اذهلو ٠( :تاعزانلا» ل كوأملا ىه ةا نق ل وأ

 لاقيف .ةيصعمب مه لاق وأ ءملظي نأ ديري لجرلا وه 4 مولف تلج هلآ َركذ ادل

 .متاح يبأ نباو «ريرج نباو «ةبيش يبأ نبا هاور .هبلق لجيف هللا قتا :هل

 نوعباتلاو ةباحصلا لدتسا دق امامي مهندار هياء مع تبلت اًدإَوإ# :هلوقو

 بيبح نب رمع لاق .هناصقنو ناهيإلا ةدايز ىلع اهاثمأو ةيآلا هذهب مهعبت نمو

 انركذ اذإ :لاق ؟هناصقن امو هتدايز امو :هل ليقف صقنيو ديزي نامبإلا نإ :يباحصلا

 نبا هاور .هناصقن كلذف انعّيضو انيسنو انلفغ اذإو «هتدايز كلذف هانيشخو هللا

 هاور .لمعو لوق وهو «"”صقنيو ديزي ناهيإلا :ةيآلا هذه يف دهاجم لاقو .دعس

 .هلك ىقبي وأ هلك بهذي ناهيإلا :اولاقف ةلزتعملاو جراوخلا تلصفنا اذهب (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .مهريغو '' 'ديبع وبأو دمحأو يعفاشلا كلذ ىلع عامجإلا ىكحو «متاح يبأ نبا
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 نيضوفم مهبولقب هيلع نودمتعي يأ :((© نووي ْمِهَيَر لو :هلوقو

 الو .هايإ الإ نودصقي الو «هاوس نوجري الف «هل كيرش ال هدحو مهرومأ هيلإ

 كلملا يف فرصتملا هنأو «نكي ملأشي ملامو «ناك ءاش ام نأ نوملعي «هيلإ الإ نوبغري

 تاماقم نم تاماقم ثالثب ًاقح نينمؤملا فصو ةيآلا يفو ؛هل كيرش ال هدحو

 .هدحو هّللا ىلع لكوتلاو «ناهيإلا ةدايزو «فوخلا ىهو ناسحإلا

 ركذي مل اذاماف روظحملا كرتو رومأملا لعف يذلا وه ًاقح نمؤملا ناك اذإ ليق نإف

 ؟ءايشأ ةسمخ الإ

 ةدايزو ؛هللا ركذ اذإ بولقلا لجو ركذ هنإف كرت امل مزلتسم ركُذ ام نأل :ليق
«1T 38ع 8  

 هب رومأملا هجولا ىلع ةالصلا ماقإو «هيلع لكوتلا عم «هتايآ مهيلع تيل اذإ ممناميإ

 بلقلا لجو نإف يقابلل امزلتسم ناكف عفانملاو لاملا نم قافنإلاو ءأرهاظو ًانطاب

 رومأملا لعف ىلإ هبحاص وعدي كلذو ؛هنم فوخلاو هتيشخ يضتقي هللا ركذ دنع
 الع هتدايز ىضتقي هللا تايآ ةوالت دنع ناهيإلا ةدايز كلذكو ءروظحملا كرتو

 ايف هللا ةعاط نمو هللا الإ هيلع ردقي ال |يف هللا ىلع لكوتلا نم دب ال مث ءالمعو

 أي نأ مزل رمأ اك سمخلا هذهب ماق نمف ةاكزلاو ءةالصلا كلذ لصأو هيلع ردقي

 ءاشحفلا نع ىهنت ىهف رمأ اك اهلعف اذإ اهسفن ةالصلا لب «تابجاولا رئاسب

 ."”مالسإلا خيش كلذ ركذ .ركنملاو
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 .لمعو لوق ناهيإلا اولاقف ةنسلا لهأ عم ةلزتعملاو جراوخلا تلخد اذهب )١(

 .دمحأ خويش نم «لاومألا» باتك بحاص مالس نب مساقلا وه (۲)

 .تابجاولا رئاسب يتأي نأ ىلإ هتعد رمأ اك اهلعف اذإ مايصلاو جحلاو ةاكزلا كلذكو (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .ةيآلا (54 :لافنألا) 4 اكس ىلا اا # :ُهَلوَقَو
1 

 م

 هدحو هللا :يأ :ميقلا نبا لاق .4 هنأ َكَبْسَح یَا اأ # :هلوقو» :لاق

 هللا كبسح ىنعملا :ليقو .دحأ ىلإ هعم نوجاتحت الف '"”كعابتأ يناكو كيفاك

 نإف ؟'"”هيلع ةيآلا لمح زوجي ال ضع أطخ اذهو :ميقلا نبا لاق .نونمؤملا كبسحو

 نأ اوذِمرُب نو :ىلاعت لاق .ةدابعلاو ىوقتلاو لكوتلاك هدحو هلل ةيافكلاو بسحلا

 0 :لافنال» © رموو ورصد ىلا وه هلآ َكَبْسَح كو وعد
 هرصنب هل دييأتلا لعجو «هدحو هل بسحلا لعجف ؛دييأتلاو بسحلا نيب قرفف

 :ىلاعت لاقف بسحلاب هودرفأ ثيح هدابع نم ديحوتلا لهأ ىلع ىنثأو «هدابعبو

 انْيَسَح أولا امی مهار مهو مل اوُهَمج دم سالا ن سالا مهل اق یل
 ناك اذإف ءهلوسرو هللا انبسح اولوقي ملو (1777 :نارمع لآ) 4 ٌليِكحَوْلا معو هللا

 كعابتأو هللا :هلوسرل لوقي فيكف كلذب مهل ىلاعت برلا حدمو محلوق اذه

 .هلوسر نيبو هنيب اوكرشي ملو ءبسحلاب ىلاعت برلا اودرفأ دق هعابتأو ؟كبسح
 لطبأو لاحملا لعأ نم اذه ؟ِةْكَي هلوسر بسح يف مهنيبو هنيب كرشي فيكف

 وصف نم هلأ اتوب هللا امسح ْاوْلاَقَو## :هناحبس هلوق اذه ريظنو «لطابلا

 هلل ءاتيإلا لعج فيك لمأت ٠۹ :ةبرتل» )تتوب ها لإ اإ كوس
 ملف هل بسحلا لعجو ( :رشحلا) © هود لوسرلا محا امو :لاق امك لوسرلاو

 هلأ لإ اإ :لاق امك .هقح صلاخ هلعج لب «هلوسرو هللا انبسح اولاقو :لقي

 اك ءهدحو هيلإ ةبغرلا ىلع لب ؛هلوسر ىلإو لقي ملو 84 :ةبوتلا» ه(ا تتوفر

 .باوصلا وه اذهو # َكْبْسَح يف فاكلا ىلع فطع 4 َكَحَبَبَأ نمو :هلوق نوكيف )١(

 .أطخ اذهو «هللا» ةلالحلا ظفل ىلع فطع # كسا نموا :هلوق نوكيف (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 هلل بسحلاو ةبانإلاو لكوتلاو ةبغرلاف (4 :حرشلا» 7# براق كير لو # :ىلاعت لاق

 هناحبس هل الإ نوكي ال فلحلاو رذنلاو دوجسلاو ىوقتلاو ةدابعلا نأ |ك «هدحو

 .همالك ىهتنا .ىلاعتو

 ءهلوسر بسح هنأ ربخأ ىلاعت هللا نآل ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم نيبتي اذمو

 كلذ نمض يفو ء«ريصنلا معنو ىلوملا معنف «مهرصانو مهيفاك يأ .هعابتأ بسحو
 .لكوتلا وه كلذو ىلاعتو كرابت هتيافكب ءافكتسا «بسحل اب ىلاعت هدارفإب مهل رمأ
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .(۳ :قالطلا) 4 sd وهف هللا لع لوب نمو :هَلوَقَو

 «هيفاك يأ :ميقلا نبا لاق .#2 هُهْبَسَحَوَهَف وما لع لوب سوا :هلوقو» :لاق

 هنم دب ال ىذأ الإ هرضي الو «هودعل هيف عمطم الف ؛هيقاوو هيفاك هللا ناك نمو

 ؛ًادبأ نوكي الف هدارم هب غلبي اب هرضي نأ امأو «شطعلاو عوجلاو دربلاو رح اك

 و فيلإ ناسحإ ةقيقحلا يف وهو ءًّءاذيإ رهاظلا يف وه يذلا ىذألا نيب قرفو
 لكل هللا لعج :فلسلا ضعب لاق .هنم هب ىفتشي يذلا ررضلا نيبو هسفنب رارضإ

 كَ کوب نمو :لاقف هتيافك سفن هيلع لكوتلا ءازج لعجو «هسفن نم ءازج لمع
 «لامعألا يف لاق اك ءرجألا نم اذكو اذك هلف :لقي ملو (* :قالطلا)  دةبسح وهف هَل

 دبعلا لكوت ولف «هيقاوو «هبسحو «هيلع لكوتملا هدبع يفاک هناحبس هسفن لعج لب

 هافكو ءاجرخ هل لعجل «نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا هتداكو «هلكوت قح هللا ىلع

 .ىهتنا .هرصنو

 ضعب يف لجو زع هللا لاق هبنم نب بهو نع «دهزلا» يف دمحأ هاور رثأ يفو

 نمب نوضرألاو «نهيف نمو تاوامسلا هتداك نإف يب مصتعا نم هنإ يتزعب» :هبتك

 بابسأ نم هيدي عطقأ ينإف ؛يب مصتعي مل نمو ءًأجرحم كلذب هل لعجأ ينإف ؛نهيف
 ىفك «هسفن ىلإ هلكأ مث ءاوهلا يف هلعجأف ؛ضرألا هيمدق تحت نم فسخأو ءامسلا

 لبق هل بيجتسأو «ينلأسي نأ لبق هيطعأ يتعاط يف يدبع ناک اذإ ءآلآم يدبعل يب
 «لكوتلا لضف ىلع ليلد ةيآلا يفو ««هنم هب قفرت يتلا هتجاحب ملعأ انأف «ينوعدي نأ

 ""ةريخألا ةلمجلا قلع هللا نأل ؛راضملا عفدو «عفانملا بلج يف بابسألا مظعأ هنأو

 .ناك نإو يأ )١(

 .هبسح وهف (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 هنأل ؛همدعك طرشلا دوجو نوكي نأ عنتميف طرشلا ىلع ءازجلا قيلعت '''ىلوألا ىلع

 هللا نوک ببس وه هلكوت نأ ملعف هل بسانملا فصولا ىلع مكحلا ٍبَّنر ىلاعت

 .مالسإلا خيش هركذ .هل ًابسح

 «ىوقتلا ركذ ىلاعتو كرابت هنأل ؛لكوتلا عم بابسألاب مايقلا ىلع هيبنت اهيفو

 :ةدئال) 4© تُبوُمْلأ لگو هلأ لَو هَل وقتا :لاق امك لكوتلا ركذ مث

 هللا ىلع لكوت اذإ ٍظنئيحف ءاهب رومأملا بابسألاب مايق وه يذلا ىوقتلا لعجف ١

 ًابوشم ناك نإو ءضحم زجع اهب رومأملا بابسألاب مايقلا نودب لكوتلاف «هبسح وهف
 "الكوت هزجع الو «''”ازجع هلكوت لعجي نأ دبعلل يغبني الف ؛لكوتلا نم عونب
 نبا هانعم ركذ .اهلك اهب الإ دوصقملا متي ال يتلا بابسألا ةلمج نم هلكوت لعجي لب

 .ميقلا
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 .هللا ىلع لک وتی )١(

 .بابسأللا كرتي نأب (۲)

 .اهدعبو بابسألا لعف لبق لكوتي لب بابسألا نع زجع اذإ لكوتي نأب (۳)



 كديمحلا زيزعلاريسيت

 ر و و رك ر و N f 2 م بر ع
 ميهاربإ اهلاق 4W ليڪا مو ةا امسح :َلاَق سابع نبا نعَو

 يم 2 i f س دلل ےس 2 3 ر سس

 اوعمج دق ساتل نم :هل اولاق نيج ايڪ دمخ اهلاَقَو ءراتلا يف يقلآ نيج ا

 .نارمع لا 4(( لیوا معو لآ اْبْسَحأولاََو اتمی مدار موسا کل
 .[ئراځلا ُهاَوَر] نبع

 لوب نموا :لاق اک هيلع الإ لكوتن الف انيفاك :يأ .هكدَت اَنْبَسَحام :هلوق
 4 د دبع ٍفاَكَي هلا سا ل :لاق امك .هيفاك :يأ .« :قالطلا) % دُهْبَسَحَوهَف هلآ لع

 فرك :رمزلا)

 لاق امك «هيلع لكوتملا هيلإ لكوملا معن :يأ .402) ليكولا معَ :هلوق

 01 :جن» 4y رولا نو ولآ مع کوم وه وای اوم یتعآو ا :لاعتو كرابت
 :ميقلا نبا لاق «هيلإ ءاجتلالاو هللا ىلع لكوتلا ةميظعلا ةملكلا هذه تنمضت دقف

 «فئاخلا فوخ نمؤي يذلا وهو «هيلإ اجل نم يناكو «هيلع لكوت نم بسح وهو

 لكوتو «هب رصنتساو « هالوت نمف «ريصنلا معنو ىلوملا معن وهو «ريجتسملا ريجيو
 هنّمأ هاقتاو هفاخ نمو «هناصو .هسرحو هظفحو الوت «هيلإ هتيلكب عطقناو «هيلع

 . عفانملا نم هيلإ جاتحي ام لك هيلإ بلجو ءرذحيو فاخي ام
 :لاق» :سابع نبا نع ةياور يفو .«رانلا يف يقلآ نيح لَك ميهاربإ اهاق» :هلوق

 مو هللا ابسحإ# :رانلا يف يقلأ نيح -مالسلا هيلع- ميهاربإ لوق رخآ ناك

 مهيلع- ءايبنألا ةروس يف ةصقلا هللا ركذ دقو «يراخبلا هاور ل ٌليِكَوْل

 .-مالسلا

 غلب .ناك ام دحأ رمأ نم ناك ام دعب كلذو .هرخآ ىلإ يب دمحم اهاقو» :هلوق

 كلي يبنلا جرخف مهيلع ةركلا اوعمجأ دق هعم نمو نايفس ابأ نأ هباحصأو ةي يبنلا



 ديمحلا زيزعاا ريسيت

 .فوع نب نمحرلادبعو ءةحلطو ءريبزلاو «يلعو ناثعو رمعو ركب وبأ هعمو

 ًابكار نيعبس يف حارجلا نب ةديبع وبأو دوعسم نب هللادبعو «ناهيلا نب ةفيذحو

 بعرلا هللا ىقلأ مث- لايمأ ةثالث ىلع ةنيدملا نم يهو ءدسألا ءارمح ىلإ ىهتنا ىتح

 نيا :لاقف سيفا دبع نم بكر هب رمو فكم لا ع عجرف -نايفس يبأ بلق يف

 ىلإو هيلإ ريسلا انعمجأ دق انأ هوربخأف هومتيفاو اذإف :لاق معن :اولاق ؟هيلإ اهب

 دسألا ءارمحب وهو 4ئ هللا لوسرب بكرلا رمف «مهتيقب لصأتسنل هباحصأ

 ہو هلا اًنيَسَح## :لاقف ءهباحصأو نايفس وبأ لاق يذلاب هوربخأف

 .ريسافتلاو ريسلا يف ةروهشم ةصقلاو +1٠( :دارس ل 2(4) ليصل

 (هيلع- دمحمو ميهاربإ لوق اهنأو ةملكلا هذه لضف نيتصقلا نيتاه يفف

 ميظعلا رمألا يف متعقو اذإ) :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ؛دئادشلا يف -مالسلاو ةالصلا

 لكوتلا عم بابسألاب مايقلا نأو هيودرم نبا هاور «ليكولا معنو هللا انبسح اولوقف

 |هيلع- ناليلخلا لعف اك ءا مايقلا دبعلا ىلع بجي لب «نايفانتي ال هللا ىلع

 وبأو دمحأ مامإلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهو ؛-مالسلاو ةالصلا

 هيلع ّيضقملا لاقف نيلجر نيب ىضق ءب يبنلا نأ كلام نب فوع نع يئاسنلاو دواد

 ام لاقف لجرلا يلع اودر» :ل هللا لوسر لاقف ليكولا معنو هللا يبسح :ربدأ امل

 مولي هللا نإ» :ٍ هللا لوسر لاقف «ليكولا معنو هللا يبسح :تلق :لاق «؟تلق

 معنو هللا يبسح :لقف ءرمأ كبلغ اذإف «سيكلاب كيلع نكلو «""زجعلا ىلع

 دهشُي ملف هيلع هل يذلا هنيدو هقح يف صخش طرف ول ًالثمف «بابسألا لعف نع دوعقلا وهو (۱)
 مو هللا انيَسَحإ# :يضقملا لاقف فلحف فلحي نأ مكاحلا هنم بلطف قحلا هيلع نم ركنأ مث

 وأ ةقيثولا تعاض مث بتكو دهشأ ول ام فالخب هلامهإو هزجع ىلع مالي اذهف 457 ليول
 ٠ .هطيرفت مدعل مالي الو اهلحم يفو اهانعمو اهتقيقحب اهلاق دق نوكيف ةملكلا هذه لاقف دوهشلا تام



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 :هلوق يف دهاجم لاق .صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ينو ««ليكولا

 دق ناسنإلا ههركي ام نأ ىلعو «صقنيو ديزي ناميإلا :لاق © اًثنَمِيِإ مها

 ايندلا يف رشلا عفدو ريخلا لوصح يف بابسألا مظعأ لكوتلا نأو «هل ًاريخ نوكي

 .ةرخآلاو
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 الإ هللا ركحم نم نمي الف هللا ر ڪم اونمأفأ# : ّلاَعَت هللا لوق

 .(4 :فارعألا) 40:5) ورخ 1

 . خا
 دعب ركذ كلذلو «فوخلاو ءاجرلا نيب عمجلا ىلع هيبنتلا ةمجرتلا هذهب دارملا

 :رجحلا) 0 )ا ےڑلاکلا کا هیر َةَمَحَي نم طي نمو :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه

 توعد ندا َكِيَلوأ # :ىلاعت لاق امك نيقيدصلاو ءايبنألا اقم و وه اذهو 65

 كير باَدَع نإ َُباَذَع كرف اكو همر توجو برقآ أ ةليسولا مهر لإ توغ

 ركذ مث «هتعاطو هبحب برقتلا وه ةليسولا ءاغتباف (00 :ءارسإلا) ا 2 ا

 توغر اوناڪ مهلا :ىلاعت لاقو «'"' ناهيإلا ناكرأ هذهو فوخلاو ءاجرلا

 ٩٠(« :ءايبنألا) 0 بیش ا أواكحو كبه رو اطر اسوعديو تارَحْلا ف

 ءا نأ لإ هوي نوكرشت ام اَ آو : -مالسلا هيلع - مههاربإ نع ىلاعت لاقو

 لاقو «(۸۰ :ماعنألا) ا َنوُرَكَرَتَت س در مسو ایس ير
hkهه  

 ا اَمْلِع ءس ْىَع لڪ يي سَو ايس ير

 کی امو انو كج ذب کیم ىف اكد نإ فكل لع ارقا لَو  :بیعش نع
 ر ا مر ر 0-5 ر 010 رت مر

 ىلاعت لاقو «هكلام ىلإ رمألا الّكوف 5 :فارعألا) | نير هناء نأ لإ اف دوعن نأ ا

 0 َنوُرَمْؤُي ام َنوُلعْفِيَو رفوف نم مير نواحي 8 :-مالسلا مهيلع- ةكئالملا نع

 وق املكو "«ةيشخ هل مكدشأو هللاب مكملعأل ينإ» اي يبنلا لاقو ٠١(« :لحنلا)
 < ر <<

 نم هلل هلا ىّتْحي امت :ىلاعت هللا لاق «ًاقلطم هؤاجرو هفوخ يوق هنيقيو دبعلا ناهيإ
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 .فوخلاو ءاجرلاو ةبحملا )

 .بيهص هاور يذلاو ءملسم هجرخأ ()



 لَو (2) ةرثففت مینر ةف 8 ٍةَيْشَح نم مه نيل 1 :E :لاقو ٠۸« :رطاف) 4 اكمل وداع

 وتا آم ویب تیلو (3) توکو ال مهيب ره دو س ویب مهب تا مه
 هللا لوسر اي ةشئاع تلاق ٠۷-٠٠( :نونمؤلا) ا َنوُعِجَ ر مي لإ مَع يأ ةو يول

 لجرلا وه قيدصلا تنب اي ال» :لاق ؟بقاعي نأ فاخيو قرسيو ينزي لجرلا وه
 نباو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور (هنم لبقي ال نأ فاخيو قدصتيو موصيو يلصي

 لزانم لجأ نم فوخلا :''"'ميقلا نبا لاق .هححصو مكاحلاو متاح يبأ نباو ريرج

 قيلأ هب مهو «جوحأ هيلإ مهو «ةماعلا فوخ نم مظعأ ةصاخلا فوخو «قيرطلا
 ًالئام ناك نإف .ةماقتسالا نع ًالئام وأ ً(يقتسم نوكي نأ امإ دبعلا نإف ؛مزلأ هلو

 .«فوخلا اذهب الإ ناميإلا حصي الو «هليم ىلع ةبوقعلا نم هفوخف ةماقتسالا نع

 قيدصت :يناثلاو ءاهحبقو ةيانجلاب هتفرعم :اهدحأ ؛رومأ ةثالث نم أشني وهو
 نم عنمي هنأ ملعي ال هنأ :ثلاثلا ءاهتبوقع ةيصعملا ىلع بتر هللا نأو ديعولا

 .فوخلا هل متي ةثالثلا رومألا هذهبف بنذلا بكترا اذإ اهنيبو هنيب لاحيو '''ةبوتلا
 هلمع اذإف «بنذلا لبق اذه .هفعضو «فوخلا ةوق نوكي اهفعضو اهتوق بسحبو

 ركذو ءاهئازجو ةرخآلا رادلا ركذ هبلق يف رقتسا نمف ةلمجلابو «دشأ هفوخ ناك
 نم هبلق نم جاه ؛حوصنلا ةبوتلاب هنايتإب قوثولا مدعو ءاهيلع دعوتلاو ةيصعملا

 هفوخف ؛هللا عم ًاييقتسم ناك نإ امأو ءوجني ىتح هقرافي الو «هکلمی ال ام فوخلا

 نيب وهو الإ بلق نم امو بولقلا بلقم هللا نأب هملعل سافنألا نايرج نم نوكي

 هغيزي نأ ءاش نإو «هماقأ هميقي نأ ءاش نإف لجو زع نمحرلا عباصأ ْنِم ٍنيَحَبْصِإ

 يف يفكيو «بولقلا بلقمو ال» :هنيمي رثكأ تناكو ايب يبنلا نع تبث اك هغازأ

 يأف 4 :لافنألا) # هيلو ِءْرَمْلا تپ لوح هللا ترآ العا # :ىلاعت هلوق اذه

 نإو «لاح لك يف هل مزال هفوخ لب «هنم فوخلاب قحأ نمو هلاح هذه نمل رارق

 .(نيترجه لا قيرط» يف ثحبلا اذه )١(

 .ةبوتلا نم عنمي هلعل «نيترجهلا قيرط» يف ةرابعلا (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ةبلغب هنع ىراوت نكلو «هبلق وشح فوخلاف «هيلع ىرخأ لاح ةبلغب هنع ىراوت
 هديعولاو دعولاب ملعلا ةرمث لوألا فوخلاف «هب ملعلا ريغ ءيشلا دوجوف «هريغ

 ءديري امل لاعفلا هنأو .هلالجو هتزعو لجو زع هللا ةردقب ملعلا ةرمث فوخلا اذهو

 .ىهتنا .ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال ءءاشي فيك هل فّرصملا بلقلل كرحملا هنأو

 .ركملا فوخ نم وه يناثلا فوخلا اذهف

 لهأ لاح ركذ امل ىلاعتو كرابت هللا نأ امل مجرتملا ةيآلا ىنعمف ءاذه تملع اذإ

 هللا باذع نم نمألا وه كلذ ىلع مهلمح يذلا نأ نيب ءلسرلل نيبذكملا ىرقلا

 3 نوهت ْمُهَواَميباَنْسْأَب میتاینآ رقلا لهآ َنِمَآَفأ له :لاق اک ءهنم فوخلا مدعو

 نب مث (۹۷-۹۸ :فارعألا) 4 نوعي مهو حضاَنْسُأَب مُهَيِتََي نأ ةئرقْلا لهان ماو

 ءارسلا نم هب مهالتبا ايف هركم اونمأفأ .هللاب ةرغلاو لهجلا ببسب كلذ نأ

 هلأ ر کم ُنَمْي الم ہلا ر کم اونِمأَفَأ#» :لاقف ءًاجاردتسا نوكي نأب «ءارضلاو

 .نوكلاملا يأ .(44 :فارعألا) )دوسلا مومل

 هنأ ري ملف هيلع عّسو نم :نسحلا لاق «هللا ركم نم فوخلا بوجو ىلع لدف
 :ةداتق لاقو .هل يأر الف هل رظني هنأ ري ملف «هیلع رف نمو «هل يأر الف هب ركمُي

 الف مهتمعنو مهترغو مهولس دنع الإ طق ًاموق هللا ذخأ امو هللا رمأ موقلا تغب

 .متاح يبأ نبا امهاور .نوقسافلا موقلا الإ هب رتغي ال هنإ هللاب اورتغت

 وه (نإف ء بحي ام هيصاعم ىلع ايندلا نم دبعلا يطعي هللا تيأر اذإ» :ثيدحلا ينو

 نمآلا نم :عفار نب ليعامسإ لاقو .متاح يبأ نباو ريرج نباو دمحأ هاور «جاردتسا

 .متاح يبأ نبا هاور .ةرفغملا هللا ىلع ىنمتي بنذلا ىلع دبعلا ةماقإ هللا ركم نم
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 .(5: :رجخا) 3(0) تروُلآَّصلا لإ هروح نم طفي نموت :هلوک

 هبن .(405) تولاسلا لإ دَر وَ نم طفي نمو :هلوقو» :لاق
 الف فاخ اذإف فوخلاو ءاجرلا نيب عمجلا ىلع ةيآلا هذهب -هللا هحر- فنصملا

 تأ 4 ]ف : لاعت لاق اك حلاصلا لمعلا عم اهوجري لب «هللا ةمحر نم طنقي

 روف هللأَو و هَ َتَمْحَي توجب َكِلْوُأ أ وأ ليس يف اوُدَهَجَو أورَجاَه نيَو أيما

 يف داهتجالا عم هللا ةمحر نوجري مهنأ هناحبس ركذف ۲٠۸( :ةرقبلا) (u يَ

 ؛ناطيشلا رورغ نم كاذف «يصاعملا ىلع رارصإلا عم ءاجرلا امف ةح اصلا لامعألا

 مل -مالسلا هيلع- ميهاربإ لوق ةياكح 4 ٌطَتْفَي نمو :لاعت هلوقف كلذ نيبت اذإ
 سَم نأ لع يوما :لاقف -مالسلا هيلع- قاحسإ هدلوب ةكئالملا هترشب

 ربك عم ةداعلا يف اذه عوقول ًاداعبتسا ٠٤( :رجحلا) 4 نورس 66 رف ريكجلا

 هيف بير ال يذلا :يأ ٠١( :رجحلا) © يحلي كرس إل :اولاق تجوز نمو هنم نسلا

 :سي) 9 توکی نك هل لوم نأ ایس دارا دلل يذلا رمأ وه لب ةيونثم الو

 نكت الف «هدارأ اذإ ؛ريسي هيلع كلذ نإف اهارجأ يتلا ةداعلا يف هلثم دعب نإو ۲

 :-مالسلا هيلع- ميهاربإ لاق للا ةمحر نم سأيت ال يأ «نيطناقلا نم

 طناقب سيل هنأب مهباجأف (51 :رجحلا) O) (۵) تواصلا لإ دیر وَ نم طق

 ةردق نم ملعي هنإف «هتأرما ٌتْدسأو « "رگ دق ناك نإو «دلولا هللا نم وجري نكلو

 :لاق # ءِهَيَرَوَمْحَي نم طَنَقَي نمو :يدسلا لاق .كلذ نم غلبأ وه ام هتمحرو هللا

 .ءانشتسأ اي :يأ قرد

 .ةدحوملا ءابلا رسكب قفز



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 0 هظاسر م 0

 :لاق لا ولالا الإ ف .متاح يبأ نبأ هاور .هير ةمحر نم سأيي نم

 وَر ني َسَسِيَأَي ال :هلوقك «نورفاكلا وأ ءباوصلا قيرط نوئطخملا الإ :مهضعب

 يجارلا 0 ”:جاعلا» : :عوفرم ثيدح يفو (417 : :فسوي) ا( نو رم لا 3

 .(هخيرات» يف مكاحلاو يذمرتلا ميكحلا هاور «طناقلا دباعلا نم اهنم برقأ هللا ةمحرل
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 وعل لإ أ حور نم شاي ال هَل :ىرخألا ةيآلا ليلدب نورفاكلا مه نولاضلاف )١(

 نم ناك نإو اذهو ءرفكلا هب دارملا نأب ىلوألا ةيآلا يف لالضلا ترسف يهف 4( كورفكلأ

 نأ ىلع لدف هركني ملو كلذ رقأ ةي يبنلاو كلذ ىلع هل ًارقم هنع هاكح هللا نأ الإ بوقعي لوق

 .رفاك طناقلا

 .زجاعلا لدب رجافلا ةخسن يف (5)



 ديمحلا زیزعلاریسیت

 ر 7 7 ناڪ س 0 07 وقر 2 2 تس 0
 ؟رْياَبككلا نَع ليس 445 هللا لوسَر نأ -امهنَع هللا َيِضَر - سابع نبا نَعو

 ١ 6 0 2 7 هر عرس ال و و

 .«هللا ركم نم نمألاَو «هللا حْوَر نم سايلاَو هللاب كرشلا» :لاق

 ءةمركع نع رشب نب بيبش قيرط نم متاح يبأ نباو رازبلا هاور ثيدحلا اذه
 ؟رئابكلا ام :لاقف لجر هيلع لخدف تكتم ناك ةي هللا لوسر نأ سابع نبا نع

 نبا لاقف رشب نب بيبش الإ تاقث هلاجرو «ثيدحلا ركذو «هللاب كرشلا» :لاقف

 يف :ريثك نبا لاقو «''"انسح نوكي اذه لثمو «متاح يبأ نبا هنّيلو «ةقث :نيعم

 ."”فوقوم نوكي نأ هبشألاو ءرظن هدانسإ

 مههلإو نيملاعلا بر صيقنت هنومضم ذإ ءرئابكلا ربكأ وه :«هللاب كرشلا» :هلوق
 هم ماع

 أوُرَفَك بِلا مث :لاق اک ءهب هريغ لدعو ءوه الإ هلإ ال يذلا مهقلاخو مهكلامو

 نإ رفغُي ال اذهو «حيبقلا حبقأو «ملظلا ملظأ وهف ١ :ماعنأل) € تولع مير

 ءاش نإو ءاهرفغ ءاش نإ هلل ةئيشم يفق :بونذلا نم هريغ فالخب نم بتي م

 .اهب بذع

 هموري ايف هللا نم لمألاو ءاجرلا عطق :يأ :«هللا حور نم سأيلاو» :هلوق

 مقل لإ ومآ عقر ن سبي ال ھل هلأ جر نم اوشا الو :ىلاعت لاق ہدصقیو

 .هترفغمو هدوجو هتمحر و هللا مركب نظ ةءاسإ كلذو (۸۷ :فسوي) )تورك 1

 نم هاطعأ ام هبلس وأ دبعلل هجاردتسا نم :يأ :«هللا ركم نم نمألاو» :هلوق

 ٌتْجَع ٌبْجَعو سفنلاب ةقثو «هتردقبو هللاب لهج كلذو -هبضغ نم هللاب ذوعن- نايإلا

 .ةنسلاو باتكلا نم دهاوش هلو «هتاور ضعب قيثوت يف فلتخا هنأل )١(

 يأرلل لاج ال ام هنأل «يأرلاب لاقي ال اذه لثم نأل عوفرملا مكح هلف ًافوقوم ناك نإو هنكلو (؟)

 .ةنسلاو باتكلا صوصن هل دهشتو «هيف



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 «ةريثك رئابكلا لب «''”ركذ ايف رئابكلا رصح هيف ذري مل ثيدحلا اذه نأ ملعاو ءاهب

 نيعبسلا ىلإ ىه :سابع نبا لاق اذهلو ءاهربكأ نم وأ ءاهربكأ وه ام ركذ نكلو

 ةئمعبس ىلإ يه ةياور ينو متاح يبأ نباو ريرج نبا هاور «عبسلا ىلإ اهنم برقأ
 .رارصإ عم ةريغص الو «''' رافغتسا عم ةريبك ال هنأ ريغ «عبس ىلإ اهنم برقأ
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 .رصحلا ديفي ال ددعلا موهفم نأل )١(

 .ةبوتلاب نورقملا (۲)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هللا ركَم نم ُّنمَألاَو للاب كا رش إلا :رئابكلا ربكأ» :ّلاَق دوعسُم نبا نعو

 .[قاَرَرلاًدبَع ءاَوَر] (هللا حْوَر نم سأيلاَو هللا ةَحَر نم ٌطوُئقلاَو

 وهو :ريثك نبا لاق دوعسم نبا نع حاحص ديناسأب ريرج نبا هاور رثألا اذه
 .ًاضيأ يناربطلا هاورو «كش الب حيحص

 .عامجإلاب اذهو هتدابع وأ هتيبوبر يف يأ :«هللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ» :هلوقو

 .ءيشلا نم سأيلا دشأ وه :تاداعسلا وبأ لاق :(هللا ةمحر نم طونقلاو» :هلوقو

 ةثاغتسالا نيب '''"قرفلاك سأيلا نيبو هنيب قرفلا نوكي اذه ىلعف :تلق

 هلهأل مكح هنأل دشأ سأيلا نأ نآرقلا رهاظو «سأيلا نم طونقلا نوكيف «ءاعدلاو

 اذإف ,فوخلاو ءاجرلا نيب عمجلا ىلع هيبنتلا هيفو ءلالضلاب طونقلا لهألو «رفكلاب

 «فوخلا ةحصلا يف ىوقي نأ نوبحتسي فلسلا ناكو «سأيي الو طنقي الف فاخ

 نوكي نأ بلقلل يغبنيو :لاق هريغو ناميلس يبأ ةقيرط هذه «ءاجرلا ضرملا يفو
 نأ ىلاعت هللا لأسنف ءدسف ءاجرلا هيلع بلاغلا ناك اذإف "”فوخلا هيلع بلاغلا

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ ةداهشلاو بيغلا يف هتيشح انقزري
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 طونقلاو «ةصاخ بوركملا نم األ «ةثاغتسالا نم معأ ءاعدلاف ء.صوصخلاو مومعلاب يأ )١(

 .سأيلا نم صخأ
 امأو «ماثآلاو حئابقلا كرتو حلاصلا لمعلا ىلع هلمحي هنأل ايندلا يف دبعلل حلصأ فوخلاف (۲)

 ريس يف ءاجرلاو فوخلا نم دب الو «نظلا نسح ىلع هلمحي هنأل ضيرملل حلصأ وهف ءاجرلا

 اورباَم ىيا انماء حييل َّنِإ آف :ىلاعت هلوق يف امك لمع نم ءاجرلل دب الو هبر ىلإ دبعلا
 ذب تكِْؤُمْلاَو َنوُِمْؤُمْلاَو $ :هلوق يف اكو CETTE ريس يف اوُدَهجَم

 ورك توثؤتو ةوْلَّصلأ ومو و ركل نع َنْوُهْنَيَو ٍفوُرْعمْلاي تلوم را ضعي ي

 .لمعلاب ةمحرلا اوقحتسا مهف دَ مس كم كيلو :هلوُسرَوهَلأ توعیطیو



 َيَرَجل قنا رح

 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 باب

 هللارادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم

 رماوألاب يناسنإلا عونلا يلتبي نأ ىضق هتمحر فيطلو «هتمكح عيدبب هللا ناك ال

 مهيلع هضرتفاو كلذ ىلع ربصلاب مهرمأ «مهيلع اهردق يتلا بئاصملاو يهاونلاو

 قوباشإو# :لاق اك باسح ريغب باوثلا هيلع مهدعوو «كلذ ىلع ةيوقتو مهل ةيلست
 ربص :عاونأ ةثالث ربصلا نوكي اذه ىلعف ٠٠١ :رمزلا) 0( اسحب هر وصلا

 :ىلاعت هلوق اهلمشيو '''رودقملا ىلع ربصو ءروظحملا نع ربصو «رومأملا ىلع

 لَو اوربص نَا # :ىلاعت هلوقو 079 :دعرلا) جبر ِهْجَو ءا اوربص بلاو
 :لاق امك هللاب الإ لصحي ال ربصلا ناك الو (:: :لنل» 4 َنولَكحَوَنب ْمِهّيَر

 ءامهنيب عمجلا ىلإ ىلاعتو كرابت دشرأ ٠٠۲۷ :لحنلا» 4 ةَ ذلإ رص امو روصو

 هللا ركذ :دمحأ مامإلا لاق ٠۸( :روطلا) ايعا كن كر حريصا # :ىلاعت لاقو

 لسمو دمحأ هاور «ءايض ربصلاو» دلك يبنلا لاقو ءاعضوم نيعست يف ربصلا

 امأ «بئاصملا دنع ربصي الو عزجي دق ناسنإلا نأل ثلاثلا عونلا بابلا اذه يف فلؤملا ركذو )١(

 .اهيف هلك باتكلاف يناثلاو لوألا

 ةبيصم اهرتعي نأ :اهدحأ ؛تاجردو تالاح ثالث ناسنإللف ةبيصم ناسنإلا باصأ اذإ :ةدئاف

 هل ملعي امل اهب ىضريو اهيلع ربصي نأ :ةيناثلا ءاهب اضرلل هردص حرشني ال نكلو ءاهيلع ربصيف
 هللا ركشيف ةمعن اهربتعيو اهب ىضريو اهيلع ربصي نأ :ةثلاثلاو ءباوثلاو رجألا نم كلذ يف

 ىضريو ربصي يناثلاو ءاهيلع ركشيو ىضريو ربصيف «كلذ ىلع بترتملا باوثلاب هملعل اهيلع
 يهو طقف ربصلا بجوتست ةبيصم اهربتعي لب اهب ىضري ال دقو طقف اهيلع ربصي لوألاو ءاهب

 .لضفلاو لاكلا يف ثالث تاجرد



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هاور «ربصلا نم عسوأو ًاريخ ًءاطع دحأ يطعأ ام» :-مالسلا هيلع- لاقو

 يقهيبلاو ميعن وبأ هاور «نايإلا فصن ربصلا» :رخآ ثيدح ينو «ملسمو يراخبلا

 نب يلع لاقو «يراخبلا هاور .ربصلاب انشيع ريخ اندجو :رمع لاقو «بعشلا» يف

 ناب سأرلا عطق اذإف ءدسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناهيإلا نم ربصلا نإ الأ :بلاط يبأ

 يف راثآلاو ثيداحألاو .هل ربص ال نمل ناهيإ ال الأ :لاقف هتوص عفر مث ءدسجلا

 «عزجلا نع سفنلا سْبَح '''ر بصلاف «عِنُّمو سبح اذإ رص نم هقاقتشاو ةريثك كلذ

 بويجلا قشو دودخلا مطل نع حراوجلاو ءطخسلاو يكشتلا نع ناسللاو

 .ميقلا نبا هركذ .امهوحنو
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 .ريصلا فيرعت اذه )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 f < رص ےس < رے وک س

 1١(. :نياغتلا) € بلف دب هاي نمي نمو : اع لوقو

 نِ َباَصَأ آم :ةيآلا لوأ .4 بكِ هاي يۇي وإ :ىلاعت هلوقو» :لاق
 ر ن ر ا ب ي ےس ےس ےک ی 1

 01 :نياغتلا) 4( يلع ءَ ىش لكي هاو بلک لي هللاي مو نمو هلآ ِنذابالإ ةَبيِصم
 لويصم 6 مو لح

 :يأ هللا نذإب الإ سفنألا يف الو ضرألا يف ةبيصم نم باصأ ام نأ ىلاعت ربخأ

 اا ع

 ن نأ ق نم بڪ يف ل :ىرخألا ةيآلا يف لاق !ىك هرمأو هرذقب

 ی ہلا ند ابار :هلوق يف سابع نبا لاق ۲ :ديدحلا) ر رس ولا لع كلذ

 هتباصأ نمو :يأ هب دي 4 لاي نمي نمو هتئيشمو هردق نم : ينعي هللا رمأب الإ

 هللا هازاج هللا ءاضقل ملستساو بستحاو ربصف «هردقو هللا ءاضقب اهنأ ملعف ةبيصم

 فلخي دقو .ةرخآلاو ايندلا يف ريخو ةداعس لك لصأ يه يتلا هبلق ةيادهب ىلاعت

 م ص ر

 ن (5) يربَص ًارّتَمَو# :لاق اك هنم ًاريخ وأ هنم هذخأ ام ايندلا يف ًاضيأ هيلع
 و ےس ےس 2 رک سا ےس

 ًةَمْخَيَو هيَ نم ٌتولَص مولع كلا س أ نر دوج وانا کراتا واق ةَبيِصُم مهتا

 نيقيلا هبلق دهب :سابع نبا لاق ٠٠١-٠٠۷ :ةرغبل» ل دوُدَسْهُمْلَأ مه َكِيتلْوَأَو

 :حيحصلا ثيدحلا يفو «هبيصيل نكي مل هأطخأ امو «هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعيف

 ناك ربصف ءارض هتباصأ نإ «هل ًاريخ ناك الإ ًءاضق هل هللا يضقي ال نمؤملل ًابجعا

 .«نمؤملل الإ دحأل سيلو هلًاريخ ناك ركشف ءارس هتباصأ نإو .هل ًاريخ

 كلذ لثمو يردقلا رمألاو نذإلا ةيآلا هذه يف دارملاو ءيعرشو يردق ؛ناعون هللا رمأو هللا نذإ )١(

 ءهردقو هئاضقب يأ 4 وَ ندب اَّلِإ دَصَل ني وب راض مه امف :ةرحسلا يف ىلاعت هلوق

 نم اهلوُصأ عدمه اهو شڪر وأ ةَ ني سَعْطَقاَم أم :قاعت هللا لوق يعرشلا نذإلا لاثمو

 نك .ُهَل لوق نأ ایس دا آد رم االف :ىلاعت هلرق يردقلا رمألا لاثمو ا

 .ةيآلا نسخا ولدا رمي هنا د :ىلاعت هلوق يعرشلا رمألا لاثمو ا تو



 ديمحلا زيزعااريسيت

 نمضتملا هملع نع رداص كلذ نأ ىلع هيبنت :40(ح8) لع يع لكِ داو :هلوقو

 .ىضرلاو ريصلا بجوي كلذو .هتمكحلا
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىَضَرَيَف :هللا ٍدنِع نم اأ ُمَلعَيف ةبيِصْلا هبيِصْت لُجَرلا َوُه» :ٌُةَمَقلَع لاق

 .(مّلَسُيَو

 وه ةمقلعو «حيحص وهو ةمقلع نع متاح يبأ نباو ريرج نبا هاور رثآلا اذه
 ركب يبأ نم عمسو ا يبنلا ةايح يف دلو يفوكلا يعخنلا هللادبع نب سيق نبا

 نيعباتلا رابك نم وهو ؛مهريغو ةشئاعو دوعسم نباو دعسو يلعو ناثعو رمعو

 .نيتسلا دعب تام .مهتاقثو مهئاملعو مهئالجأو

 يف روكذملا نايإلل ريسفتلا اذه :هرخآ ىلإ «ةبيصملا هبيصت لجرلا وه» :هلوق

 بيرقو «بلقلا يف خسارلا ناهيإلا مزال اذه نأل ؛حيحص وهو مزاللاب ريسفت ةيآلا

 انإو هلل انإ :لوقي عجرتسي ينعي هبلق ده هللاب نمؤي نمو «ريبج نب ديعس ريسفت هنم
 ةنسحلا باوث نم نأو «بلقلا ةيادمه ببس ربصلا نأ :ةيآلا يفو «نوعجار هيلإ

 .ردقلا تابثإ اهيفو «ناهيإلا نم لامعألا نأو ءاهدعب ةنسحلا
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اييثإ»د :َّلاَق ةي هللا َلوُسَر َّنأ :ةَريَرَه نَع «ملسُم حبِحص١ فو

 .(ِتْيملا َلَع ةَحايتلاَو بَل كلا يف طلا :ٌرْفُك مه امه سالا
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 .ناتنثالا يأ :«امه» :هلوق

 يأ :مالسإلا خيش لاق .رفك مهيف :يأ «سانلاب امه :يأ .(رفك مهب» :هلوق

 لامعأ يف اتناك ثيح رفك نيتلصخلا سفنف سانلاب مئاق رفك امه ناتلصخلا ناتاه

 ريصي رفكلا بعش نم ةبعش هب ماق نم سيل نكل «سانلاب ناتمئاق امهو «""رافكلا
 نم ةبعش هب ماق نم سيل هنأ امك «رفكلا ةقيقح هب موقت ىتح «قلطملا رفكلا ًارفاك

 فرعملا رفكلا نيب قرفو «ناهيإلا لصأ هب موقي ىتح ًانمؤم ريصي ناميإلا بعش

 نيبو «"'ةالصلا كرت الإ كرشلا وأ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل» :هلوق يف اى ماللاب
 .تابثإلا يف رّكنم رفك

 نالف نبا سيل اذه :لاقي نأ هيف لخديو «هبيع يأ :«بسنلا يف نعطلا» :هلوق

 مهضعب هركذ .عرشلا رهاظ يف هبسن توبث عم
 كلذ يف امل هلئامش ديدعتب بدنلاب توصلا عفر :يأ :«تيملا ىلع ةحاينلاو» :هلوق

 ءهادضعاو :ةحئانلا لوقك كلذو ءربصلل يفانملا عزجلاو ردقلا ىلع طخستلا نم

 ةيفانم ةحاينلا نأل بجاو ربصلا نأ ىلع ليلد هيفو «كلذ وحنو هايساكاو «هارصانو

 .ةلملا نع لقني ال ام رفكلا نم نأ هيفو «هبوجو ىلع لد تمّرَح اذإف هل
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 .ركنم هنأل يلمع رغصأ رفك هنكل (۱)

 هدومعوا :اهنع هلوق كلذ ىلع لديو ًانواهتو ًالسك اهكرت ولو نيققحملا دنع ربكأ رفك وهف (۲)
 «رفك دقف اهكرت نمق ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :لاقو ««ةالصلا -مالسإلا يآ-

 ةثالثلا ةمئألا بهذو .هريغ اهركذو «ةالصلا» ةلاسر يف ميقلا نبا ةلدألا ركذ دقو «قلطأف

 انزلا نم مظعأ وهو رغصأ ارك هرفك نأ دمحأ نع ةياورو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام

 .نيلوقلا حصأ لوألاو ءبرشلاو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ا
 ع1 ت رم ہے 7 ر 4 ر يي ر ص ے3 2 را

 ىقسو دودخلا تّرِض نم انم سيل» :اعوفرُم دوعسم نبا نع [اهلو]

 11 1 سها ےس ےس رسا ص

 .«ةيلهاجلا ىَوْعَدِب ىَعَدَو .بويجلا

 يروثلا نايفس نع ءاج دقو «ديعولا صوصن نم اذه :(انم سبيل» :هلوق

 ع 5 ° ,Fo . .٠ 1f (0 ا

 سيل يأ :ليقو ءرجزلا يف غلبأو ''"سوفنلا يف عقوأ نوكيل اهليوأت ةهارك دمحأو

 سيلو ءًابجاو كرتو ءًامرع بكترا كلذل لعافلا نأل ؛انتقيرطو انتنس لهأ نم

 لوقي اك «كلذ يف عوقولا نع عدرلا يف ةغلابملا دارملا لب مالسإلا نم هجارخإ دارملا

 سيل كلذ لعاف نأ دارملاف ءكنم تسلو ىنم تسل “"هتبقاعم دنع هدلول لجرلا

 .ناهيإلا تابجاوب اوماق يذلا نينمؤملا نم

 «بلاغلا هنوكل كلذب دخلا صخ :ظفاحلا لاق :«دودخلا برض نم» :هلوق

 .هلثم هجولا ةيقب برضف الإو

 لخديف دخلا ريغ برض ول اکف "”ردصلاك هجولا ريغ برض ولو لب :تلق

 .مرحيف ربصلل ٍفانم عزج لكلا ذإ دخلا برض ىنعم يف

 «بوثلا نم سأرلا هيف لخدي يذلا وهو بيج عمج :«بويجلا قشو» :هلوق
 .هرخآ ىلإ هحتف لاكإ دارملاو :ظفاحلا لاق .تيملا ىلع ًانزح هنوقشي اوناكو

 .هلك هحتفك هضعب حتف نأ رهاظلا :تلق

 لاقو «تيملا بدن وه :مالسإلا خيش لاق :«ةيلهاجلا ىوعدب ىعدو» :هلوق

 نيب ةلزتعملاو جراوخلا ىلع درلا ضرعم يف نكلو رجزلا يف غلبأ نوكتل اهرارمإ فلسلا بهذم اذه )١(

 لدت اك مالسإلا نع جرخي هنأ دارملا سيلو فيعض هناميإو صقان هنيد نأ اهب دارملا نأ ملعلا ةبلط مهل

 .ةنسلا لهأ دنع ةلملا نم اهب جرخي الو رئابكلا نم يه لب ىرخألا صوصنلا كلذ ىلع

 .هتبتاعم اهلعل (۲)

 نع سانلا دعبأ مهف مهطخستو مهعزج ىلع لدي ام مهرودصل مهبرض نم ةعيشلا لعفت امك (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 اذكو اهوحنو ةحاينلا نم يأ :ظفاحلا لاقو .روبثلاو ليولاب ءاعدلا وه :هريغ

 ءاعدلا :ميقلا نبا لاقو .روبثلاو ليولاب ءاعدلا اذكو «هالبجاو :مهوقك هب بدنلا

 بهاذملل بصعتلا هلثمو «ناسنإلل ةيبصعلاو لئابقلا ىلإ ءاعدلاك ةيلهاجلا ىوعدب

 ًابستنم هنوكو ةيبصعلاو ىوهلا يف ضعب ىلع ضعب ليضفتو خياشملاو .فئاوطلاو

 ىوعد نم اذه لكف .هب سانلا نزيو يداعيو .هيلع يلاويو «كلذ ىلإ وعدي هيلإ
 . ”ةيلهاجلا

 ام لعف نم نعل ءاج دقو هلك كلذ معي ةيلهاجلا ىوعد نأ حيحصلاو :تلق

 هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ نع نابح نبا هححصو «هجام نبا نع ثيدحلا اذه يف

 لدي اذهو «روبثلاو ليولاب ةيعادلاو ءاهبيج ةقاشلاو ءاههجو ةشماخلا نعل» :ِكي

 ربصلا مدعو برلا ىلع طخستلا ىلع ةلمتشم اهنأل رئابكلا نم رومألا هذه نأ ىلع

 اهقيزمتو بايثلا قشب ؛لاملا فالتإو ءهجولا مطل نم سفنلاب رارضإلاو «بجاولا
 اذه نودبو ىلاعت هللا نم ملظتلاو روبشلاو ليولاب ءاعدلاو «هيف سيل اب تيملا ركذو

 حونلا هجو ىلع اقدص تناك اذإ ةريسيلا تاملكلا امأف «ديدشلا ميرحتلا تبثي

 يف هاور امل دمحأ هيلع صن .بجاولا ربصلا يفانت الو مرحت الف طخستلاو

 هتافو دعب هئ يبنلا ىلع لخد -هنع هللا يضر- ركب ابأ نأ سنأ نع «هدنسم»

 هايفصاو هاليلخاو هايبناو» :لاقو هيغدص ىلع هيدي عضوو هينيع نيب همف عضوف
 هاتبأ اي» :تلاقف هب اهابأ تبدن اهنأ -اهنع هللا يضر- ةمطاف نع حص كلذكو

 .ثيدحلا «...هاعد أبر باجأ

 ىلع لدي امنإو «ًالصأ ءاكبلا نع يهنلا ىلع لدي ال حورشملا ثيدحلا نأ ملعاو

 قلحو «ةّنرب ءاكبلاك هاتعم يف اع ىهنلا ىلع لدي كلذكو «طقف هيف ركذ امع ىهنلا

 كلذ وحنو ةقرلاو ةمحرلا هجو ىلع ءاكبلا امأ ءكلذ وحنو هوجولا شو «رعشلا
 «بحتسم نسح ةمحرلا هجو ىلع تيملا ىلع ءاكبلا :مالسإلا خيش لاق لب «زوجيف

 .مهريغو ءاللعلل عرشلا نم ءيشب ليضفتلا نوكي نأ بجاولاو )١(



 ظ ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .هنم هظح تاوفل هيلع ءاكبلا فالخب هللا ءاضقب ىضرلا يناني الو

 «نيعلا عمدت» :ميهاربإ هنبا تام امل -مالسلا هيلع- هلوق كلذل لديو :تلق

 يف وهو «نونوزحمل ميهاربإ اي كب انإو برلا يضري ام الإ لوقن الو .بلقلا نزحيو
 دحأ ىلإ قلطنا ةا هللا لوسر نأ ديز نب ةماسأ نع «نيحيحصلا» ينو «حيحصلا»

 هانيع تضافف نش اهنأك عقعقت هسفنو يبصلا هيلإ عفرف توملا يف يبص اهو هتانب

 انإو «هدابع بولق يف هللا اهلعج ةمحر هذه» :لاق ؟هللا لوسر اي اذه ام :دعس لاقف

 .«ءامحرلا هدابع نم هللا محري
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هدْبَعب هللا دارا اذإ» :َلاَق لب هللا لوُس ُهْنَع هللا َىِضَر- س نَڪَو

 ر بع كأ يلا وي ار ا ا ىف ةَبوقعلا هَل

 مم سو سوم( ےس © ےس و

 .(ةَماَيِقلا موي وپ يفاوي

 ع

- 
1١ 

 رجع كلا

 نب دعس هدانسإ يفو «يذمرتلا هنّسحو «مكاحلاو «يذمرتلا هاور رثألا اذه

 .حيحص ريغ هنأك رخآ يفو .ةجح سيل دعس :عضوم يف يبهذلا لاق .نانس

 يبأ نع يدع نبا هجرخأو لّفغم نب هللادبع نع مكاحلاو «يناربطلا هجرخأو

 .يطويسلا هنّسحو رساي نب رابع نع يناربطلاو «ةريره
 عماجلا» حراش لاق .«ايندلا يف ةبوقعلا هل لّجع ريخلا هدبعب هللا دارأ اذإ» :هلوق

 جرخيف «هنم بونذلا نم طّرف امل ءازج هيلع بئاصملاو ءالبلا بصي :يأ :«ريغصلا

 لعف نمو «يتآلا هلباقم نم ملعي اك «ةمايقلا موي هب ىفاوي بنذ هيلع سیلو اهنم

 هؤازج فخ ايندلا يف ًالجاع هلمعب بسوح نم نأل هب فطللا مظعأ دقف هب كلذ

 نع رفكيف «بتاكلا نم طقسي ملقلاب ىتح ءاهكاشي يتلا ةكوشلاب رفكي ىتح هيلع

 .هسند نم ةراهط ىلع تومي ىتح هايند يف هقحلي ام لكب نمؤملا

 سيلو ضرألا ىلع يشمي ىتح دبعلاب ءالبلا لازي ال :«حيحصلا» ينو :تلق
 ءالبلا لازي ال» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم هريغو «دنسملا» يفو .(«ةئيطخ هيلع

 .«ةئيطخ هيلع امو هللا ىقلي ىتح هدلو ينو هلامو هدسج يف ةنمؤملاو نمؤملاب

 ىلإ وعدت اهنألو ,بونذلل تارفكم اهنأل ءةمعن بئاصملا :مالسإلا خيش لاق

 نع ضارعإلاو .هل لذلاو هللا ىلإ ةبانإلا ىضتقت اهنألو ءاهيلع باثيف ءريصلا

 ءاياطخلا هب هللا رفكي ءالبلا سفنف ةميظعلا حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ .قلخلا

 نأ دب ال هنإف سانلا رجفأ نم لجر ناك ولو «معنلا مظعأ نم اذه نأ مولعمو

 نأ الإ قلخلا مومع قح يف ةمعنو ةمحر بئاصملاف .هبئاصمب هباذع هنع هللا فح



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 نم هيلع ًارش نوكتف «كلذ لبق ناك امم مظعأ صاعم يف اهببسب اهبحاص لخدي

 هل لصح عوج وأ ضرم وأ رقفب يلتبا اذإ نم سانلا نم نإف «هنيد يف هباصأ ام ةهج
 ضعب كرت وأ ءرهاظلا رفكلا وأ «بلقلا ضرمو قافنلاو طخسلاو عزجلا نم

 .كلذ بسحب هنيد يف ًاررض هل بجوي ام تامرحملا ضعب لعفو تابجاولا
 اك «ةبيصملا ةهج نم ال «ةبيصملا هتثروأ ام ةهج نم هل ًاريخ ةيفاعلا تناك اذهف

 لعف اهنيعب يهف «ةينيد ةمعن هقح يف تناك ةعاطو ًاربص ةبيصملا هل تبجوأ نم نأ

 ةعاط اهب نرتقا نإف ءاهيلع دومحم ىلاعتو كرابت هللاو «قلخلل ةمحر لجو زع برلا

 عونتت امم اذهف .ةيصعم نمؤملل اهب نرتقا نإو ءاهبحاص ىلع ةيناث ةمعن كلذ ناك

 ربصلا ناك ربصلا قزرف يلتبا نمف «ةيفاعلا يف مهلاوحأ عونتت امك سانلا لاوحأ هيف

 ىلع هئانثب هل لصحو «ةمحر هاياطخ نم رفك ام دعب هل لصحو «هنيد يف ةمعن هيلع

 كيلو ةو مهي ني ٌتوَص مَع َكِلْو ل :لاق ثيح هيلع هبر ةالص هبر
 تاجردلا عفرو «تائيسلا نارفغ هل لصحف 1١( :ةرقبلا» حل َنوُدَسْهْمْلأ مه

 بجاولا ربصلاب ماق نمف «باصم لك ىلع بجاو ربصلاف .معنلا مظعأ نم اذهو

 .ًاصخلم ىهتنا .كلذ هل لصح

 .هبنذب ةبوقعلا هنع رخأ :يأ .«هنع كسمأ ًارش هدبعب دارأ اذإو» :هلوق

 ىتحب ًابوصنم ءافلا رسكو ءايلا مضب وه .«ةمايقلا موي هب ٌقاوُي ىتحا :هلوق

 ةرخآلا يف ىج ىتح ايندلا يف هبنذب هيزاجي ال :يأ :يزيزعلا لاق .لعافلل ًاينبم

 .باقعلا نم هقحتسي ام ىفوتسيف اهيفاو بونذلا ىفوتسم

 هتابيط نوكت نأ نم ًافوخ ةمئادلا ةحصلا يف دبعلا دّهزي امم اذهو :تلق

 اهضري مل امك «هئادعأ ةبوقعل ايندلا ضري مل ىلاعت هللاو ءايندلا ةايحلا يف هل ٌثلَّجَع

 :ىلاعت لاق امك مهنع يضرو هراوج يف مهنكسأ نأ مهباوث لعج لب هئايلوأ ةباثإل

 (هه-ه: :رمقلا) © ردم كيم دنع ٍقْدِص ِرَعَفَم ف )ربو تتح فنيل نإ



 ديمحلا زيزعلاريسين

 ام هللاو ؟ماقسألا امو هللا لوسر اي :لجر لاق ماقسألا يي يبنلا ركذ امل اذه

 رخآ ىه ةلمجلا اذهو .دواد وبأ هاور «انم تسلف انع مق١ :لاق طق تضرم

 رخآ ثيدح لوأ وهف هرخآ ىلإ «ءازجلا مظع نإ ةئ يبنلا لاقو :هلوق امأف ثيدحلا

 ثيدحلاك فنصملا اهلعج دحاو يباحص نع دحاو دانسإب يذمرتلا امهاور امل نكل

 .دحاولا

 نم ريثك هنظي امل ًافالخ ريخلا تامالع نم نمؤملل ءالبلا نأ :دئاوفلا نمو هيفو

 .سانلا

 .رش ةمالع نوكت نأ ةمئادلا ةحصلا نم فوخلا :هيفو

 .هركت امم كل هيضقي اهيف هب نظلا ¿ نسحو هللا ءاجر ىلع هيبنت :هيفو

 :TI) :ةرقبلا) مڪي وهو ائي اوهر نأ یس یو : ىلاعت هلوق ىنعم : :هيفو
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ءاَمْوَق ّبَحَأ اذ َلاَعَت هللا َّنِإَو آلبلا مّظِع َعَم ءاّرجلا َمَظِع َّنِإ» :هلكي َلاَقَو

 هتسح ] طلا هلك طِخَس ْنَمَو ءىَضْرْلا هلك ىر ْنَمَف مهلا

 .[يِذِمّرَتلا

 يبأ نب ديزي نع ثيللا انث «ةبيتق 5 انثلدح :هظفلو يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 هدبعب هللا دارأ اذإ» : اک هلل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «نانس نب دعس نع «بيبح

 مظع نإ :لاق ِةكَي يبنلا نع دانسإلا اذ و :لاق مث ءاذه لبق يذلا ثيدحلا (ريخلا

 هجام نبا هاورو «هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث ثيدحلا «ءازجلا

 هللا بحأ اذإ» :ًاعوفرم ديبل نب دومح نع دمحأ مامإلا ىورو «يطويسلا هححصو

 هتاور :يرذنملا لاق .«عزجلا هلف عزج نمو ربصلا هلف ربص نمف مهالتبا ًاموق

 .تاقث

 زوجيو امهيف ءاظلا حتفو ةلمهملا رسكب :«ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ :هلوق

 رجألا ةمظعف «مظعأ هؤازجف مظعأ هؤالتبا ناك نم يأ ءاظلا نوكس عم اهمض

 .ًاقافو ءازج ةيمكو ةيفيك ءالبلا مظع عم باوثلا ةرثكو

 سانلا دشأ اوناك ءازج سانلا مظعأ -مالسلا مهيلع- ءايبنألا ناك الو :تلق

 م : : س مو يج 2 ي ڈ .ءايبنألا» :لاق ؟ےال دشأ انلا ىأ : هيلي لا اكس دعس ثندح ق ءالب

 هؤالب دتشا ''”ًابلص هنيد يف ناك نإف هنيد بسح ىلع لجرلا ىلتبي «لثمألاف لثمألا

 يشمي هكرتي ىتح دبعلاب ءالبلا حربي اف .هنيد ردق ىلع يلتبا ةقر هنيد يف ناك نإو

 .هححصو يذمرتلاو «هجام نباو «يمرادلا هاور «ةئيطخ هيلع امو ضرألا ىلع

 ماقسألاو بتئاصملا نإ لوقي نم «ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» :هلوقب جتحي دقو

 اياطخلا ريفكت ااو نأ هريغو ميقلا نبا حجرو ءاياطخلا ريفكت ريغ اهيلع باثي

 .«ةبالص هنيد يف ناك نإف» :يمرادلاو دمحأ ةياور يق )١(



 هنإف ءىضرلاو ربصلاو رافغتسالاو «ةبوتلاك حلاص لمعل ًاببس تناك نإ الإ طقف

 ل ةلزنم هللا نم دبعلل ٌثقبس اذإ) :ثيدح يف (ى اهنم دلوت ام ىلع بائي ٍنئنيح
 ىتح هريص مث هلام يف وأ .هدلو يف وأ .هدسج يف هللا هالتبا -اهلني مل :لاق وأ - اهغلبي

 ةساد نبا ةياور يف دواد وبأ هاور «لجو زع هللا نم هل تقبس يتلا ةلزنملا هغلبي

 باجيف اذه ىلعو .مهضعب هنّسحو «هدنسم» يف ىلعي وبأو «(هخيرات» يف يراخبلاو

 .بستحاو ربص اذإ :يأ .«ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» :لوألا نع

 هبحأ نمل ءالتبالا لوصح يف حيرص .«مهالتبا ًاموق بحأ اذإ هللا نإو» :هلوق

 الب سانلا دشأ اوناك بابحألا لضفأ -مالسلا مهيلع- ءايبنألا ناك الو هللا

 ناوضرلاو ميظعلا باوثلا كلذب اولانيل ًادحأ بصي ملام هللا يف ءالبلا نم مهباصأو

 الف ايالبلاو نحملا مهبيصت رشب مهنأ اوملعيو «مهدعب نم مهب يستأيلو ربكألا
 . مېن ودبعپ

 !؟هبابحأ هللا يلتبي فيك :تلق نإف

 كلذب تحص اك مه ًاريهطت ءالتبالا ناك بنذ نم ولخي ال دحأ ناك امل :ليق

 يف ةدايز هنألو «بياعملا نم مهرهطأل بئاصملاب مهيلتبأ» :يهلإ رثأ يفو «ثيداحألا

 :ثيدح يف مدقت اك ةحلاصلا لامعألا نم نمؤملل ةبيصملا عم لصحي امل مهتاجرد

 ىلاعت هللا نإف ةبوتلا ىلإ وعدي كلذ نألو «ثيدحلا «ةلزنم هللا نم دبعلل تقبس اذإ»

 ىلا صعب مهيد :ىلاعت لاق امك بونذلا نم اوبوتيل ايندلا باذعب دابعلا يلتبي
 كلذ ناك ةبيصملا ببسب ةبوتلا هللا هقزر نمف 4١( :مورلا) 4 دوج هلع اولي

 هللا مذ اذهلو «هيلإ عرضتلاو هللا ءاعد هب لصحي كلذ نألو هيلع هللا معن مظعأ نم

 َدَعَلَوإم :ىلاعت لاق |ک ءاسأبلا لوصح دنع عرضت الو «هبرل نيكتسي ال نم
 هللا ءاعدو 005 :نونمؤملا) 4Y نوش امو میرا واکس ام باعلي مُهَتْذَحَأ

 «نيدلا حالص مظعأ نم اهلبق يتلاو ةمعنلا هذهف معنلا مظعأ نم هيلإ عرضتلاو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ًاهإ هللا عم وعدت ال نأو هيلع لكوتيو ءهدحو هللا دبعي نأ يف نيدلا حالص نإف

 نأ اهنومضم يتلا ةبوتلا كل تلصح اذإف .ةلأسم ءاعد الو «ةدابع ءاعد ال رخآ

 هللا دبعي نمم تنك ءروظحملا كرتو ءرومأملا لعفب هلسر عيطتو «هدحو هللا دبعت

 هب ذيعتستو هب عفتنت ام هلأستف كتاجاح هللا لاؤس وه يذلا ءاعدلا كل لصح اذإو

 .بئاصملاب لصحي ام ًاريثك اذهو «كيلع هللا معن مظعأ نم اذه ناك هب رضتست امم

 نأ ٍذئنيح مهيلعف «هبابحأ اهب سانلا ىلوأف بئاصملا يف معنلا هذه تناك اذإو

 .-هللا همحر - مالسإلا خيش مالك نم كلذ تصخل .هللا اوركشي

 نم هيلع هردقو هللا هاضق اب يضر نم :يأ :«ىضرلا هلف يضر نمف» :هلوق

 4 هلع اوُسَرو منع هلآ یر :ىلاعت لاق اک ًاقافو ًءازج «هللا نم ىضرلا هلق ءالتبالا
 هطخستي الو مكحلا ىلع ضرتعي ال نأ وهو ؛ىضرلا ةليضف ىلع ليلد اذه (۸ :ةنيبلا)

 اذإف «كل هاضق ءيش يف هللا مهتت ال :لاقف ًالجر ةا يبنلا ىَّصو دقو «ههركي الو

 هاعد هئاضق يف مهتم ريغ هنأو هتمحرو هللا ةمكح يف ردقلاو ءاضقلاب نمؤملا رظن

 يف حرفلاو حورلا لعج هملعو هطسقب هللا نإ :دوعسم نبا لاق .ىضرلا ىلإ كلذ

 ضرا :نوع نبا لاقو .طخسلاو كشلا يف نزحلاو مهلا لعجو «ءىضرلاو نيقيلا

 «كترخآ رمأ نم بلطت اهيف غلبأو «كمه لقأ كلذ نإف رسيو رسع نم هللا ءاضقب

 ءالبلاو رقفلا دنع هاضر نوكي ىتح ىضرلا ةقيقح بيصي نل دبعلا نأ ملعاو
 ًءاضق تيأر نإ طخست مث كرمأ يف هللا يضقتست فيك ءاخرلاو ىنغلا دنع هاضرك

 ىضرتو «ككاله هيف ناكل كل قفو ول كلذ نم تيوه ام لعلو ؟كاوه ًافلاخ

 نم تفصنأ ام كلذك تنك اذإ «بيغلاب كملع ةلقل كلذو «كاوه قفاو اذإ هءاضق

 .نسح مالك اذهو :لاق بجر نبا هركذ .ىضرلا باب تبصأ الو «كسفن

 ةيهاركلا طخسلا :'”تاداعسلا وبأ لاق .ءاخلا رسكب وه :(طخس نمو» :هلوق

 .«ةياهنلا» بحاص يرزجلا ريثألا نبا )١(



 هللا نم :يأ ءطخسلا هلف هللا رادقأ نم طخس نم :يأ ءهب ىضرلا مدعو ءيشلل

 هرڪو هللا طخ سا ام اوُعَبّتأ ْمُهَّنَأب لد  :یلاعت لاق .ةبوقع كلذب ىفكو

 «رئابكلا ربكأ نم طخسلا نأ ليلد هيف ٠۸ :دمع) © رهكمعأ طبخة وضر

 مدع ىضاقلا راتخاو «ليقع نبا رايتخا وه اك ىضرلا باجيإ ىلع هب لدتسي دقو

 رمألا ءيجي ملو :مالسإلا خيش لاق .ميقلا نباو ءمالسإلا خيش هحجرو بوجولا

 ءاج ام امأو لاق مهحدمو هباحصأ ىلع ءانثلا ءاج انإو .ربصلاب رمألا ءاج اك هب

 اذهف «ياوس ًابر ذختيلف يئاضقب ضري ملو «يئالب ىلع ربصي مل نم» :رثألا نم
 4 يبنلا نع حصي سيل يليئارسإ

 هللا يضر- كلام نب سنأ نع هانعم «طسوألا» يف يناربطلا ىور دق :تلق

 لاق .«هللا ريغ ًاهِإ سمتليلف هللا ردقب نمؤيو هللا ءاضقب ضري مل نم» :ًاعوفرم -هنع
 نإف تاقث هلاجر ةيقبو عمج هفعضو نيعم نبا هقثو مزح يآ نب مزح هيف :يمثيملا

 .هبوجو ىلع لد اذه تبث

 ةبيصملا ىلع هللا ركشي نأ ىضرلا نم :يأ كلذ نم ىلعأو :مالسإلا خيش لاق

 .ىهتنا .اهب هيلع ىلاعت هللا ماعنإ نم یری امل

 نم نينأ هل نمت ريثكف مل الاب ساسحإلا نيبو ىضرلا نيب ينانت ال هنأ ملعاو

 .هللا رمأل ميلستلاو ىضرلا نم نوحشم هبلق ضرم ةدشو عجو

 ؟ربصلاو ىضرلا نيب قرفلا ام :ليق نإف

 وبأو «ليضفلاو ءزيزعلادبع نب رمع مهنم فلسلا نم ةفئاط لاق :باوجلاف

 اهيلع وه يتلا هلاح ريغ ىنمتي ال يضارلا نإ :مهريغو «كرابملا نباو «نايلس

 لبق لجرلا نوكي نأ ىضرلا «ىضرلا نود ربصلا :صاّوخلا لاقو «رباصلا فالخب

 .ربصي ةبيصملا لوزن دعب نوكي نأ ربصلاو ناك كاذ يأب ضار ةبيصملا لوزن

 -ىضرلا يأ- هنإف ىضرلا وه سيل ىضرلا ىلع مزع اذه صارخ ا مالك :تلق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 دق دبعلا نأل «ءاضقلا دعب ىضرلا كلأسأو» :ثيدحلا يف اك ءاضقلا دعب نوكي نإ

 .بجر نبا هلاق .ةقيقح يضارلا وهف ءاضقلا عوقو دعب
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 ليل ے9 ىج

BRAD 
 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب
 “ءايرلا يف ءاج ام

 کیم دیو هک کک انآ لب جو کک هور أنآ امتإلق# :لاعت هللا لوقو 32 02 Ta 2 هم رو سو r ی 4 جر

 ١1١٠١(. :فهكلا) 4( ادحَل دیر ةدابعب , لرش الو الص المع لم عيلف دیر اقل وحر

 . خيل
 نم لمعلا صولخ ناك الو «ديعولا نم :يأ «ءايرلا يف ءاج ام» :هلوق

 كلذ ىلع فنصملا هبن ديحوتلل ءايرلاو كرشلا ةافانمل هلوبق يف ًاطرش ءايرلاو كرشلا

 .ديحوتلل ًاقيقحت
 ًالمع لمعي هنأ سانلا يري نأ وهو ؛ءايرو ةاءارم يئاري ىءار ردصم :ءايرلاو

 هيف تصلخ اب الإ باوث الو دادتعا الف ءىرخأ ةفص هبلق يف رمضي وهو ةفص ىلع
 ةيؤرلا نم قتشم وه :ظفاحلا لاقو «هانعمب ركب وبأ يضاقلا هركذ .ىلاعت هلل ةينلا

 .ىهتنا .اهبحاص دمحيف اه سانلا ةيؤر دصقل ةدابعلا راهظإ هب دارملاو

 ةعمسلاو ءاهل سانلا ةيؤرل لمعلا وه ءايرلا نأ ةعمسلا نيبو هنيب قرفلاو

 هيف لخديو «عمسلا ةساحب ةعمسلاو «رصبلا ةساحب قلعتي ءايرلاف «مهعامس لجأل
 .سانلا هب ثِّدحي مث هلمع يفخي نأ

 »د ديو هلإ کمک اسا لإ تحوي 1-50 ر انآ ام نال لف :ىلاعت هللا لوقو» :لاق

 .ةيآلا

 :نامسق ءايرلا )١(

 .نيقفانملا ءاير وهو ربكأ كرش ١-

 .نينمؤملا ءاير وهو رغصأ كرشو -؟



 ةيرشبلا يف يأ مكلثم رشب انأ نإ :سانلل دمحم اي لق :هَكَي هيبنل ىلاعت لوقي

 لب ءيش ةيهلإلا نم الو ةيبوبرلا نم يل سيلو ةلاسرلاب ينلضفو ّيلع نم هللا نكلو

 : يأ ديو لإ مکه اسأ لإ یو :ىلاعت لاق اک هل كيرش ال هدحو هلل كلذ

 4 وبر الوحي ناف هل كيرش ال دحاو هلإ هتدابع ىلإ مكوعدأ يذلا مكدوبعم
 هرسف دقف ءاقللا امأ :مالسإلا خيش لاق .ةمايقلا موي هللا ءاقل فاخي ناك نم :يأ

 ريسلاو كولسلا دعب ةدهاشملاو ةئياعملا نمضتي اب فلخلاو فلسلا نم ةفئاط

 لاقو «هل جتحاو كلذ يف لاطأو ىلاعتو هناحبس هتيؤر نمضتي هللا ءاقل نإ :اولاقو

 هاور .ةرخآلا يف ثعبلا ىشخي ناك نم :لاق 4 يَ آحب ناكَنشم ريبج نب ديعس
 .ناك ام انئاك : يأ 4( ادم وير دامب رسالو الص لمع لمعي .متاح يبأ نبا

 هل ةدابعلا نوكت نأ يغبني كلذكف هاوس هلإ ال دحاو هلإ هنأ اك :ميقلا نبا لاق

 وه حلاصلا لمعلاف «ةيدوبعلاب درفي نأ بجي ةيهلإلاب درفت امكف هل كيرش ال هدحو

 .ىهتنا .ةنسلاب ديقملا ءايرلا نم صلاخلا

 نأ باوصلاف ًاصلاخ ًاباوص نوكي نأ دب ال لبقتملا لمعلا "اكر ناذهو

 صلخي نأ صلاخلاو اًح لَمَعْلَمَعَيلَمإل :هلوقب ةراشإلا هيلإو ةنسلا ىلع نوكي

 4W ادع ير داعي كري الر :هلوقب ةراشإلا هيلإو يفخلاو يلجلا كرشلا نم

 نع مكاحلاو متاح يبأ نباو «صالخإلا» باتك يف ايندلا يبأ نباو قازرلادبع ىور

 ىري نأ بحأو هللا هجو يغتبأ فقاوملا فقأ ينإ هللا يبن اي لجر لاق :لاق سواط
 مع لمل وير ءال اوج ناک یف :ةبآلا هذه تلزن ىتح ًائيش هيلع دري ملف ينطوم ل ر ر ورا 9 < ر

 ًالوصوم هححصو مكاحلا هاور ١١١( :فهكلا) 4 ادعا یر ةداَبعي كرش الو الص

 ضرف ىلاعت هللا نأو «نيتداهشلا ىلع ليلد ةيآلا يفو «سابع نبا نع «سواط نع

 .ناطرش اهبنأ روهشملاو «ناطرش وأ نانكر )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نيذلا رافكلا هركني مل ةيبوبرلا ديحوتف الإو «ةيهلإلا ديحوتب انربخي نأ اب انيبن ىلع
 طورش نم نأ اهيفو "اك رش ءايرلا ةيمست اهيفو .فنصملا هركذ .هولتاقو هوبذك

 كرشلا نأب حيرصتلا هيفف .ًادحأ هبر ةدابعب كرشي ال نأ رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا

 :لاق نم ىلع درلا اهيفو «ةيبوبرلا يف ال ةدابعلا يف وه نإ نيكرشملا نم عقاولا

 ادا وير َةداَبعب ةلرشب الوم :لاق هنأل حلاصب عفشتن نحنو مانصألاب نوعفشتي كئلوأ

 برقأ وه يذلا ايي يبنلا ةءارب ركذب ةيآلا حتتفا نايب اذه دعب سيلف 48)
 .ادحأ :هلوقب اهمتخو ةيهإلا نم هتءارب يأ :ةليسو هللا ىلإ قلخلا

 نيبو ةييوبرلا ديحوت نيب رّيم نم الإ اهب عفتني ال ةيآلا هذه نأ هللا كمحر ملعاو

 يف هللا نوعزاني تيغاوط امإ سانلا بلاغ هيلع ام فرعو ًامات ًازييمت ةيلإلا ديحوت
 امإو مه عبات مهل قّدصم امإو «نيكرشملا كرش هيلإ لصي مل يذلا ةيبوبرلا ديحوت
 نيد نيبو لي لوسرلا نيد نيب رّيمي الو ءهلوسر ىلع هللا لزنأ ام يردي ال كاش

 وه هب ثعب يذلا لب لوسرلا نيد لصأ نأ اهيفو «فنصملا هركذ .ىراصنلا

 ركح نذل نم تلي م شبا ت 5 تأ بنك :هلوقو «ةيآلا هذه يف اك صالخإلا

 ةوعد وه كلذو ١-۲( :دوه) 4 يشكو ريل هم 4 052 رن لآ( ري

 لإ ِلوسَر نم كَللَبَق نم اتلس اَموإ» :ىلاعت لاق اک مهرخآ ىلإ موا نم لسرلا
 ةيميهاربإلا ةيفينحلا وه كلذو ٠١( :ءاينأل») © نودع لملم هل يون

 .همركو هنمب اهلهأ نم هللا انلعج
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 او كرش لك معي صنلا ىلعف (كرشيالوإ# :هلوق يف امهمومع يف ءايرلاب كرشلا لخدي )١(
 .دحأ لك معت يفنلا قايس يف ةركن

 مل کلن ر ا

 .4 دنر ان اتا :هلوق يف (0)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ىنغأ انآ :ىلاعت هللا لاق» :اعوفرَم -هنع هللا َىضَر- ةّريَره يبا نعو 0 ع سے 2 ر 3 ص وقع 2 ها ي اخ 04 2

 م ےہ وه هر رس .٠ o 2 52 ارس ٣ٍ هم م 5 س

 »4 رشو هتک رت «یراغ هيف یعَم ك ّرشأ لمع نم كرشلا نع ءاكرشلا

 .[ملسُم هاور]

 ىلاعت هللا هلمعب ادصاق يئارملا ناك امل .(كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انآ» :هلوق

 ىلع ينغلا وه ىلاعت هللاف «كلذك ناك اذإف ءًاكيرش ىلاعت هللا لعج دق ناك «هريغو

 هانغو همركب قيلي الف «رابتعا لكب هيلإ ءارقف قلخلا عيمج لب ءاكرشلاو «قالطإلا
 همركو ىلاعتو كرابت هلاك نإف «كيرش هيف هل لعج يذلا لمعلا لبقي نأ ماتلا

 ءاكر شلل ىنغ تابثإ ليضفتلا مسا نم مزلي الو كلذ لبقي ال نأ بجوي هانغو

 لاء :ىلاعت هلوقك هيف لضف ال امهدحأ ناك نإو نيئيشلا نيب ةلضافملا عقت دقف

 رح ٍذِبَمْوَي ِةَّنَجْلا ُبَحَصأ # :ىلاعت هلوقو .(۹ :لملا) ا <تروئرشم امآ رح

 .(؟4 :ناقرفلا) 5(7) القَمنَسْحلَو رقم

 لمعلا كلذب دصق نم :يأ .«يريغ هيف يعم كرشأ ًالمع لمع نم» :هلوق

 نبا دنع ةياور يفو «(هک رشو هتكرت) نيقولخملا نم يريغ يهجول هلمعي يذلا

 يف بوصنملا ريمضلا :يبيطلا لاق .«كرشأ يذلل وهو ئرب هنم انأف» :هريغو هجام

 .كيرشلا كرشلا نم دارملاو لمعلا ىلإ عجري نأ زوجي «هتكرت»
 الف ًاضحم ًءاير نوكي ةراتف ماسقأ هللا ريغل لمعلا نأ ملعاو :بجر نبا لاق

 لاق امك مهتالص يف نيقفانملا لاحك «يويند ضرغل نيقولخملا ةاءارم ىوس هب داري

 كلذكو «04؟ :ءاسنلا) سالا نوار اسك اوما وواصل لإ اوما ادو :ىلاعت

 رطب مهركيد نم أوُجَرَح نياك ابوح الو # :هلوق يف ءايرلاب رافكلا هللا فصو

 ضرف يف نمؤم نم ردصي داكي ال ضحملا ءايرلا اذهو (7 :لافنألا) © سالا ءار



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لامعألا نم امهريغ وأ جحلا وأ «ةبجاولا ةقدصلا يف ردصي دقو «مايصلاو ةالصلا

 كشي ال لمعلا اذهو ءزيزع اهبف صالخإلا نإن ءاهعفن ىدعتي يتلا وأ ةرهاظل

 لمعلا نوكي ةراتو «ةبوقعلاو هللا نم تقملا قحتسي سی هبحاص نأو «طباح هنأ ملسم

 ءهنالطب ىلع لدت ةحيحصلا صوصنلاف «هلصأ نم هكراش نإف «ءايرلا هكراشيو هلل

 دادش ثيدحو «فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا اهنم ءكلذ ىلع لدت ثيداحأ ركذ مث

 نمو كرشأ دقف يئاري ماص نمو كرشأ دقف يئاري ىلص نم» :ًاعوفرم سوأ نب
 نمف يب كرشأ نمل ميسق ريخ انأ :لوقي لجو زع هللا نإو ءكرشأ دقف يئاري قدصت

 (ينغ هنع انآ هب كرشأ يذلا هكيرشل هريثكو هليلق هلمعو هدشح ناف ًائيش يب ر كرشأ

 ريخ انأ :لوقي لجو زع هللا نإ» :ًاعوفرم سيق نب كاحضلا ثيدحو .دمحأ هاور

 0 اكيرش يعم كرشأ نمف كيرش
 محرلاو هلل اذه :اولوقت الو هل صلخ ام الإ لامعألا نم لبقي ال هللا نإف لجو

 ررر موجو لا کهول اذه الو ت الو ءيش هنم هلل سیلو محرلل

 هب سأب ال :يرذنملا لاق دنسب يقهيبلاو هيودرم نباو رازبلا هاور 2(ءىش هنم

 هللا لوسر اي لاقف فاي هللا لوسر ىلإ ءاج ًالجر نأ يلهابلا ةمامأ بأ ثيدحو

 (هل ءيش ال» :لكَي هللا لوسر لاقف ؟هل ام ركذلاو رجألا سمتلي ازغ الجر تيأرأ

 هللا نإ) :لاق مث .اهل ءيش ال» :ِِكَي هللا لوسر هل لوقي تارم ثالث هيلع اهداعأف

 يئاسنلاو دواد وبأ هاور (ههجو هب يغتباو ًاصلاخ هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال

 ةرجأ ذخأ لثم ءايرلا ريغ ةين ًالثم داهجلا ةين طلاخ نإف :لاق مث «ديج دانسإب

 لطبي ملو مهداهج رجأ كلذب صقن «ةراجتلا وأ ةمينغلا نم ءيش ذخأ وأ «ةمدخلل

 اذإ ةازغلا نإ» :ِةْكَي يبنلا نع ءورمع نب هللادبع نع «ملسم حيحص» يفو «ةيلكلاب

 .«مهرجأ مهل مت ًائيش اومنغي مل نإف .مهرجأ يثلث اولجعت ةمينغ اومنغ
 ازغ نمل رجألا توبث ىلع لدي الف اهلجأل اوزغ مهنأ ىلع لدي ال اذه :تلق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ًاضرع هداهجب دارأ نم نأ ىلع لدت ثيداحأ ىضم اف انركذ دقو :لاق .ًاضرع سمتلي

 .ايندلا الإ داهجلا يف ضرغ هل نكي مل هنأ ىلع ةلومحم يهو هل رجأ ال هنأ ايندلا نم

 داهجلا ديري لجر هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ ةريره يبأ ثيدح رهاظ :تلق

 هيلع داعأف «هل رجأ ال» : هللا لوسر لاقف ايندلا ضرع نم ًاضرع يغتبي يهو

 اذإ داهجلا ةين نأ ىلع لدي .دواد وبأ هاور «هل رجأ ال» :لوقي ايب يبنلاو ًاثالث

 ءرجأ هل نكي مل ةراجتلا وأ ةمينغلا نم ءيش ذخأ وأ '"'ةمدخلا ةرجأ ةين اهطلاخ

 ىون امنإ داهجلا وني ملو داهجلا رفس ديري :يآ داهجلا ديري ىنعم نوكي نأ لمتحيو

 يراكملاو رجأتسملاو رجاتلا :دمحأ مامإلا لاقو «بجر نبا لاق .ايندلا ضرع

 دهاج نم لثم نونوكي الو «مهتاوزغ يف مهتين نم صلخي ام ردق ىلع مهرجأ
 جرخ مل اذإ داهجلا ىلع ًالعج ذخأي نمف :ًاضيأ لاقو «هريغ هب طلخي ال هلامو هسفنب

 نع يور اذكو .هذخأ ًائيش يطعأ نإف «هنيدل جرخ هنأك ءسأب الف مهاردلا لجأل

 كلذب سأب الف ًاقزر هللا هضّوعف وزغلا ىلع مكدحأ عمجأ اذإ :لاق ورمع نب هللادبع

 .كلذ يف ريخ الف زغي مل ًامهرد طعي مل نإو ازغ ًامهرد يطعأ نإ مكدحأ نأ امأو

 ثيحب ةرم لوأ نم هل ةطلاخ ايندلا ةين تناك ام نيب قرفلا ىلع لدي اذه :تلق

 رجألا سمتلي يذلاك «هيلع ثعبي ام ةلمج نم وأ ءلمعلا ىلع هل ثعابلا يه نوكت

 هل ضرع مث «ةرم لوأ نم هلل ةصلاخ ةينلا تناك ام نيبو هل رجأ ال اذهف «ركذلاو

 ءاوس وزغلا ىلع عمجأ يذلاك ءلصحي مل وأ هل لصح ءاوس «هب يلابي ال ايندلا نم رمأ

 سيل #9 :ىلاعت لاق امك جحلا يف ةراجتلا هوحنو هرضي ال اذهف ءطعي مل وأ يطعأ

 نع يور ام لزني اذه ىلعو ( مڪر نم الضم أوعَتْبَتنأ لك مڪي
 نم صقني ال مات وه :رجاتلا جحو ريجألا جحو لاج لا جح يف لاق هنأ دهاجم

 نإ امأو :لاق بسكتلا نود جحلا وه ناك يلصألا مهدصق نأل :يأ ءيش مهروجأ

 .هيف هل باوث الو ًاطباح هلمع نوكي نأ هللا ىوس رخآ ًائيش هلمعب یون نم ىلع ىشخيف (۱)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ريغب هرضي الف ؛هعفدو ًارطاخ ناك نإف «ءايرلا ةين هيلع أرط مث ؛هلل لمعلا لصأ ناك

 لصأ ىلع ىزاجيو كلذ هرضي ال مأ هلمع طبحي لهف هعم لسرتسا نإو «فالخ

 ريرج نباو دمحأ مامإلا هاكح «فلسلا نم ءاملعلا نيب فالتخا كلذ يف ؟هتين

 يورم وهو «ىلوألا هتينب ىزاجُت هنأو «كلذب لطبي ال هلمع نأ احجرو «يربطلا

 «هليسارم» يف دواد وبأ هجرخأ اب لوقلا اذهل لدتسيو .هريغو يرصبلا نسحلا نع

 مهنمف «لتاقي مهلك ةملس ينب نإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ يناسارخلا ءاطع نع

 :لاق هللا هجو ءاغتبا لتاقي نم مهنمو «ةدجن لتاقي نم مهنمو ءايندلل لتاقي نم

 اذه نأ ريرج نبا ركذو «ايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأ هرمأ لصأ ناك اذإ مهلك»

 ال ام امأف «جحلاو مايصلاو ةالصلاك ءهلوأب هرخآ طبترم لمع يف وه انإ فالتخالا

 ءايرلا ةينب عطقني هنإف ملعلا رشنو لاملا قافنإو ءركذلاو ةءارقلاك «هيف طابترا

 هل هللا ىقلأ مث ءًاصلاخ هلل لمعلا لمع اذإ امأف .ةين ديدجت ىلإ جاتحيو ؛هيلع ةئراطلا

 .هرضي مل كلذب رشبتساو هتمحر و هللا لضفب حرفف «نينمؤملا بولق يف نسحلا ءانثلا

 لمعي لجر نع لئس هنأ هيب يبنلا نع رذ بأ ثيدح يف ءاج ىنعملا اذهو

 هاور «نمؤملا ىرشب لجاع كلت» :لاقف «هيلع سانلا هدمحي «ريخلا نم لمعلا

 ديعولا ءاجو «ءايرلاب لمعلا طوبح ىلع ةنسلاو باتكلا لد دقف ءاذه نّبت اذإ

 لَا لل يو ايزو ايدل ةويَحْلَأ دیری ناک ‡ :ىلاعت هللا لاق «هيلع باذعلاب

 (هحیحص يف ملسم ىورو ءاهدعب ةيآلاو ٠ :دوه) 4005 نوسی ال ابف رهو اهف

 لاقيل ملعتملاو «ئرج لاقيل لتاقملا ءرانلا مهب رّعسُت نم لوأ مه نيذلا ةثالثلا ثيدح

 لبج نب ذاعم نع يقهيبلاو هدنم نباو رازبلا هاور ام امأف .داوج لاقيل قدصتملاو ىلاع

 فقأ ملو «ردلا» يف يطويسلا هركذ «هيلعالو هلال بتكيال ًءاير لمع نم» :ًاعوفرم

 .عوضوم وه لب «هفالخ ىلع نالدي ةنسلاو باتكلاو «تبثي هنظأ (ف هدانسإ ىلع
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 دْنِع ْمكْيَلَع فخ ر يب مكدرخأ الأ الأ :ًاَعوُفَرَم ديعس

 ر ر هب : یف ك رشلا» :َلاَق .هللا ٌلوُصَر اَي یب :اوّل وات «؟لاَجّتلا حبلا

 .[دَجَأ هاو ر1. « لجو رقت ني ىزت مل اکل ار ينص
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 متاح يبأ نباو «هجام نبا هاورو «فنصملا لاق (ى دمحأ هاور ثيدحلا اذه

 قلي هللا لوسر انيلع جرخ :يقهيبلاو هجام نبا ظفلو ءةصق هيفو «يقهيبلاو

 ‹«فعض هدنس يفو ثيدحلا «مكربخأ الأ» :لاقف لاجدلا حيسملا ركاذتن نحنو

 :لاق ديبل نب دومحم نع هانعم (هحيحص» يف ةميزخ نبا ىورو .حيحص هانعم

 امو هللا لوسر اي :اولاق «رئارسلا كرشو مكايإ سانلا اهيأ» :لاقف ايي يبنلا جرخ

 رظن نم ىري امل ًادهاج هتالص نّيزيف يلصيف لجرلا موقي» :لاق ؟رئارسلا كرش

 .«رئارسلا كرش كلذف .هيلإ لجرلا

 .هتمجرت تمدقت يردخلا وه .«ديعس ديعس يبأ نعا :هلوق

 ءايرلا ناك انإ .«لاجدلا حيسملا نم مكيلع فوخأ وه اب مكربخأ الأ :هلوق

 سفنلاو «ناطيشلا هنيزي امل هنم صلختلا رسعو «هيلإ يعادلا ةوقو هئافخل «كلذك

 .هبحاص بلق يف ةرامآلا

 اهب كربخي نأ كيلع ضرع نم نأو «ملعلا ىلع صرحلا هيف .«ىلب :اولاق» :هلوق
 .ملعتلاو لوبقلاب هلباق لب «هدر كل يغبني الف كيف

 نأ رهظي هبحاص نأل ؛ًايفخ ًاكرش ءايرلا يمس .«يفخلا كرشلا :لاق» :هلوق

 .يلجلا كرشلا فالخب هلل هنأ هراهظإب نّيزت امنإو «هريغل هنأ هبلق يف يفخيو هلل هلمع

 كرشلاب هتيمست كرشلا نم فوخلا باب يف مدقت يذلا ديبل نب دومحم ثيدح يفو

 كرشلا اي هللا لوسر دهع ىلع ءايرلا دعن انك :لاق سوأ نب دادش نعو .رغصألا

 «بيذهتلا» يف ريرج نباو ؛««صالخإلا» باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور .رغصألا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لوق رهاظ وهو ًاقلطم رغصألا نم هنأ هرهاظف .هححصو مكاحلاو يناربطلاو

 قلخلل عنصتلاو ءايرلا ريسيكف رغصألا كرشلا امأو :ميقلا نبا لاقو .روهمجلا

 «كنمو هللا نم اذهو «تئشو هللا ءاش ام لجرلل لجرلا لوقو «هللا ريغب فلحلاو

 مل تنأو هللا الولو «كيلعو هللا ىلع لكوتم انأو «تنأو هللا الإ يلامو «كبو هللاب انأو

 .ىهتنا .هدصقمو هلئاق لاح بسحب ربكأ اک رش اذه نوكي دقو ءاذكو اذك نكي

 ,""ربكأ هريثك نأ ىلع لدف «ءايرلا نم ريسيلاب رغصألا كرشلا رسفف

 ًانطاب ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفإ وهو «صالخإلاو ديحوتلا رغصألاو ربكألا كرشلا

 :رمزلا) © ضال نیلا رل ا تیل هَل امی هلآ عآم :ىلاعت لاق (ک ًارهاظو
 لاقو 1١(« :رمزلا) ا نيل هل اصلع هلآ دبعأ نأ ترم نإ لكم :ىلاعت لاقو «(۳-۲

 لاوحأ ءاوتسا صالخإلا :ليقو ٠١(« :رمزلا) 4( ينيد هل الخ دبع هلآ لفلم :ىلاعت

 ةظحالمل :يأ هنطاب نم ًاريخ هرهاظ نوكي نأ ءايرلاو «نطابلاو رهاظلا يف دبعلا

 .هرهاظ نم رمعأ هنطاب نوكي نأ صالخإلا يف قدصلاو «قلخلا

 اذهب يفنخلا كرشلا رّسف :«لجر رظن نم ىري الل هتالص نيزيف يلصيف» :هلوق

 ال كلذ وحنو هليوطتو هنيسحتك ةفص هيف ديزي نكل «هلل لمعلا لجرلا لمعي نأ

 وه كلذ ىلع هل لماحلاو ءءايرلا وهو «يفخلا كرشلا وه اذهف لجر رظن نم ىري
 «سفنلا لئاوغ رضأ نم وهو :يبيطلا لاق .سانلا دنع هاجلاو «ةسايرلا بح

 قيرط كولسل دجلا قاس نع نورّمشملاو ءداّبعلاو ءاملعلا هب ىلتبي ءاهدئاكم نطاوبو

 نع اهوناصو «تاوهشلا نع اهومطفو «مهسفنأ اورهق اهم مهنإف «ةرخآلا

 حراوجلا ىلع ةعقاولا ةرهاظلا يصاعملا يف عمطلا نع مهسوفن تزجع ؛تاهبشلا

 نم ًاصلخم تدجوف «لمعلاو ملعلا راهظإو «ريخلاب رهاظتلا ىلإ ةحارتسالا تبلطف

 .(انخيش) .ربكأ كرش هنأل نيقفانملا ءاير نم زرحتلا -هللا همحر- ميقلا نبا دارم نأ رهاظلا )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ؛ىلاعتو كرابت قلاخلا عالطاب عنتقي ملو قلخلا دنع لوبقلا ةذل ىلإ ةدهاجملا ةقشم

 مهكربتو «مهحدم تّيحأف «هدحو هللا دمحب عنقت ملو «سانلا دمحب تحرفو

 مظعأ كلذ يف سفنلا تباصأف لفاحملا يف هميدقتو هماركإو هتمدخو هتدهاشمب

 هتايح امنإو «هتادابعبو ىلاعت هللاب هتايح نأ نظي وهو تاوهشلا مظعأو «تاذللا

 هللا دنع همسا تبثأ دق «ةذفانلا لوقعلا اهكرد نع ىمعت يتلا ةيفخلا ةوهشلا هذه

 ملسي ال سفنلل ةديكم هذهو نييرقملا هدابع نم هللا دنع هنأ نظي وهو «نيقفانملا نم

 بح نيقيدصلا سوؤر نم جرخمي ام رخآ ليق كلذلو .نوقيدصلا الإ اهنم

 . "”همالك ىهتنا .ةسايرلا

 فوخأ ءايرلا نأو «ممه هحصنو هتمأ ىلع يب هتقفش دئاوفلا نم ثيدحلا يفو

 ال4 ناك ذإ ,ربكألا كرشلا نمو ءايرلا نم رذحلاو «لاجدلا ةنتف نم نيح اصلا ىلع

 ."'فوخملاب ىلوأ مهريغف «مهلضفو مهملع عم هباحصأ ىلع ءايرلا فاخي
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 ةيفاعلا هلاؤسو هيلإ ءاجتلالاو هللا ىلإ ةعارضلا ناسنإلا ىلع نكلو «ديج مالك يبيطلا مالك )١(

 .يلجلاو يفخلا كرشلا نم هب ةذاعتسالاو حلاصلا لمعلاو لوبقلاو لامعألا يف صالخإلاو

 .ربكألاو رغصألا كرشلا نم هيلع يأ (؟)



 “"'يندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم

 ايف مهلك ميتلإ قو اهني ايئذلأ وحلا ديرب نكس ا :لاعت لولو
 م 2 ىلا ل ف راو ر ی ےک ریال وک ی سا رر

 ام طيح راشلآ الإ ورحل يف مف س دلا كيتلؤأ ا نوسم ال ایف ره
 .( 15-5 :دوه) )لانو لمعي اوناكص ا لطب و افا وغض 2

00 

 حل

 ءأطخأف ريركت درج اذه نأو «ءايرلا يف لخاد بابلا اذه نأ سانلا ضعب نظ دق

 ةفيطقلل دهاجي يذلاك ايندلا هب ديري ًاحلاص ًالمع ناسنإلا لمعي نأ اذهب دارملا لب

 نإ هنإف يئارملا فالخب كلذل ًادبع لكك يبنلا همس اذهو ؛كلذ وحنو «ةليمخلاو
 كلذ وحنو ةفيطقلاو مهاردلا لجأل لمعي يذلاو هومظعيو سانلا هاريل لمعي

 ةلالجلاو حدملا لجأل لمع يئارملاو اهبيصي ايندلا لمع كلذ نأل ؟يئارملا نم لقعأ

 .هباقع ميلأو ءهبضغ تابجوم نم هللاب ذوعن رساخ امهالكو «سانلا نيعأ يف

 مهلمعأ مهل يون اهتئيزو اند ةرّيحلا ديرب ناک نم :ىلاعت هلوقو» :لاق

 .ةيآلا 24 7
 ر

 :نيتقبط ىلع ءالؤهو )١(

 .ربكأ ًاكرش اوكرشأ ءالؤهف ايندلا لجأل اوملسأ نيذلا نوقفانملا :ىلوألا

 انخيش) رغصأ ًاكرش اوكرشأ ءالؤهف ايندلا هب اودارأ ًاحلاص ًالمع اولمع نوقدصم نونمؤم :ةيناثلا

 .(زيزعلادبع
 :نامسق ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ نأ ةصالخلاف

 .ايندلا لجأل اوملسأ نيذلا نيقفانملا نم ردص ام وهو ريكأ كرش ١-

 .ايندلا لجأل ًاحلاص ًالمع لمعي نمم نينمؤملا نم ردص ام وهو رغصأ كرش -؟



 ديمحلا زيزغلا ريسيت

 - ع 5 ل دب ص اس ساس حصول ر اص ر 7

 اهتنيزو امام :يأ ءابباوث :يأ 4 اَلا َةوَيَحْلا ديرب ناك نم # :سابع نبا لاق

 دلولاو لاملاو لهألا يف رورسلاو ةحصلاب مهلاعأ باوث مهل رفون :مهيلإ فون

 هيف هل المع ةلجاملا ديرب ناک نما اهتخسن مث .نوصقني ال نوسخبي ال اهيف مهو

 مث :هلوقو ««هخسان» يف ساحنلا هاور ةيآلا 0۸ :ءارسإلا) 4 دير نمل ءا ام

 صيصختلاو دييقتلا نومسي اوناك فلسلا نإف ءاهتصصخ وأ اهتديق :يأ اهتخسن

 نم ناهيإلا لهأ نم ًاحلاص لمع نم :كاحضلا لاقو «ةمكحم ةيآلاف الإو ءًاخسن

 اذهو :ميقلا نبا لاق .ءارفلا هراتخاو ءايندلا يف هلمع باوث هل لجع ؛ىوقت ريغ

 ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا هلمعب ديري ناك نم :اذه ىلع ةيآلا ىنعمو حجرأ لوقلا

 يف مه س نبا َكِيَْوُأ # :هلوق ليلدب رافكلا قح يف ةيآلا هذه :ةفئاط تلاقو

 طيحو# اهتنيزو ايندلا ةايحلل الإ اولمعي مل مهنأ :يأ ٠١ :دره» © دالا ةا

 مهعنيص وأ هوعنص ام «ةرخآلا يف طبحو يأ :نيرسفملا ضعب لاق 4 اِضْوْعَمَصاَم

 ىو دقو ءايندلا هب اودارأ امنإ ؛ةرخآلا هب اوديري مل مهنأل باوث مهل نكي مل :ينعي

 يف هلمع ناك :يأ (184 :فارعألا) 0( نومي اوناكح ام لطبوإ# اودارأ ام مهيلإ

 .ىهتنا .هل باوث ال لطابلا لمعلاو «حيحص هجول لمعي م هنأل ؛ًالطاب هسفن

 يف ايندلا هلمعب ديرملا نم نمؤملا ديلخت يضتقت لوألا لوقلا ىلع ةيآلا :ليق نإف

 .رانلا

 «رانلا وهو ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا هلمعب ديري نم ءازج ركذ هناحبس هللا نإ :ليق

 «هيجني ام هعم قبي مل ؛لطبو هب وجني ام طبحأ اذإف «هنالطبو هلمع طوبحب ربخأو

 م «ةرخآلا رادلاو هللا هب دارأ لب ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا هب دري مل ناريإ هعم ناك نإف

 نهم وهو اهيعس اش سو ةرخكلادارأ نمو # :ةيآلا رخآو )١(

 .ناميإلا عم لمعلا طارتشا هيفف

 «ناهيإلا عم اهلمع اه لمع يأ ©
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 يف دولخلا نم ناهيإلا اذه هاجنو لطبو طبح يذلا لمعلا يف ناهيإلا اذه لخدي

 عنمي ناهيإ ؛ناناميإ نايإلاف ةقلطملا ةاجنلا هب يذلا هلمع طوبحب اهلخد نإو رانلا

 ا ىغتبي هدحو هلل لامعألا نوكت نأ ىلع ثعابلا '”ناهيإلا وهو ءرانلا لوخد

 الإو ءهنم ءيش يئارملا عم ناك نإف «'''رانلا يف دولخلا عنمي ناهيإو «هباوثو ههجو

 «ميقلا نيا هركذ .ديعولا تايآ نم اهرئاظن مكح اه ةيآلاف «دولخلا لهأ نم ناك

 نع ركذ :هصلخ اب باجأف ةيآلا هذه ىنعم نع فنصملا مالسإلا خيش لئس دقو

 .هانعم نوفرعي الو مويلا سانلا هلعفي ام عاونأ اهيف ملعلا لهأ نم فلسلا

 نم هللا هجو ءاغتبا سانلا نم ريثك هلعفي يذلا حلاصلا لمعلا كلذ نمف

 وأ ناسنإلا هلعفي امم كلذ وحنو «ملظ كرتو «سانلا ىلإ ناسحإو ةالصو ةقدص

 هلام ظفحب هللا هيزاجي نأ ديري امنإ «ةرخآلا يف هباوث ديري ال هنكل .هلل ًاصلاخ هكرتي

 «ةنجلا بلط يف هل ةمه الو «مهيلع معنلا ةمادإ وأ هلايعو هلهأ هظفح وأ هتيمنتو

 .بيصن ةرخآلا يف هل سيلو ايندلا يف هلمع باوث ىطعي اذهف «رانلا نم برهلاو

 .سابع نبا هركذ عونلا اذهو

 اهنأ ةيآلا يف دهاجم ركذ يذلا وهو .فوخأو لوألا نم ربكأ وهو :يناثلا عونلا

 .ةرخآلا باوث بلط ال سانلا ءاير هتينو .ةح اص ًالامعأ لمعي نأ وهو «هيف تلزن

 .هذخأي لامل جحي نأ لثم الام اهب دصقي ةحلاص ًالامعأ لمعي نأ :ثلاثلا عونلا

 ركذ دقف «منغملا لجآل دهاجي وأ ءاهجوزتي ةأرما وأ ءاهبيصي ايندل رجاهي وأ هلل ال

 وأ هلهأ ةسردم لجأل لجرلا ملعتي اكو ةيآلا هذه ريسفت يف عونلا اذه ًاضيأ

 ةفيظو لجأل ةالصلا ىلع بظاويو نآرقلا ملعتي وأ «مهتساير وأ مهبسكم

 ةحلصمل اولمع منأل «مهلبق نيذلا نم لقعأ ءالؤهو ءاريثك عقاو وه اك .دجسملا

 .مراحملا كرتو ضئارغلا ءادأ مزلتسي يذلا لماكلا ناميإلا وهو )١(

 .تامرحملا ضعب لعفي دقو تابجاولا ضعب هبحاص كرتي دق يذلا فيعضلا صقانلا نايولا وهو (؟)
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 لصحي الو سانلا نيعأ يف ةلالجلاو حدملا لجأ نم اولمع مهلبق نيذلاو ءاهنولّصحي

 نكل .هل كيرش ال هدحو هلل اولمع مهنأل ءالؤه نم لقعأ لوألا عونلاو «لئاط مه

 هنكل «هل كيرش ال هدحو هلل كلذ يف ًاصلخ هللا ةعاطب لمعي نأ :عبارلا عونلا

 وأ هللا اودبع ذإ ىراصنلاو دوهيلا لثم ''”مالسإلا نع هجرخي ًارفك هرفكي لمع ىلع
 نيذلا ةمألا هذه نم ريثك لثمو «ةرخآلا رادلاو هللا هجو ءاغتبا اوماص وأ اوقدصت

 ةصلاخ ةعاط هللا اوعاطأ ذإ ةيلكلاب مالسإلا نم مهجرخي ربكأ كرش وأ رفك مهيف

 مالسإلا نم مهجرخت لاعأ ىلع مهنكل «ةرخآلا رادلا يف هللا باوث اهب نوديري

 كلام نب سنأ نع ةيآلا هذه يف ركُذ دق ًاضيأ عونلا اذهف مهلامعأ لوبق عنمتو

 ةدجس ينم لبقت هللا نأ ملعأ ول :مهضعب لاق ءاهنم نوفاخي فلسلا ناكو «هريغو

 «(۲۷ :ةدئالا) 4 َنيِقَيمْلا نم هلأ لبق امن" :لوقي هللا نأل ؛توملا تينمتل ةدحاو

 جحلاو موصلاو ةاكزلاو سمخلا تاولصلا لجرلا لمع اذإ :لاقي نأ يقب :لاق مث

 لثم ايندلا اهب ًادصاق ًالامعأ لمع كلذ دعب مث «ةرخآلا باوث ًابلاط هللا هجو ءاغتبا

 ءامهنم هيلع بلغ امل وهف ؛عقاو وه اك ءايندلا لجأل هدعب جحي مث هلل هضرف جحي نأ

 ءصّلُملا رانلا لهأو ءصَنُخلا ةنحلا لهأ ركذي ام ًاريثك نآرقلا :مهضعب لاق دقو

 ضقاون نم ًاضقان اولعف مهنأ الإ ُهللاولمع مهنأل ايندلل لمعلا يف لخدي ال هنإ لاقي دق عونلا اذه )١(

 دوهيلا لمح يذلاف ايندلا لجأ نم وه مالسإلل ضقانلا اذه نإ لاقي دق نكل مهلمع دسفأ مالسإلا

 يف مهلكآمو مهبصانمو مهتساير مه يفني ال نأ لجأل وه هب دمحمب ناميإلا مدعو رفكلا ىلع

 .ايندلا

 نع متاح وبأ هنسحو «للعلا» يفو «هريسفت» يف متاح يبأ نباو «هريسفت» يف ريرج نبا ىور (۲)

 دوهيلا يف تلزن :لاق © ايزو ايدل ويحل ديرب ناك نم وف هلوق يف -هنع هللا يضر- سنأ
 .يراصنلاو

 .اه لمعي نأ ايندلا نم رذحلاو فوخلا ةدش باب نم اذه (۳)
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 .ىهتنا .هلاثمأو اذه وهو نيتبتاشلا بحاص نع تكسيو

 ؛لامعألل طبع كرشلا نأ دئاوفلا نم ةيآلا يفو «-هللا همحر - دافأو داجأ دقو

 كلذكو «هتانسحب رفاكلا يزاجي هللا نأو «كلذك لمعلاب اهتنيزو ايندلا ةدارإ نإو

 «كلذ ىلع ديعولا ةدش ةسماخلا ءةنسح هل سيلو ةرخآلا ىلإ يضفي مث ايندلا بلاط

 .نالطبلاو طوبحلا نيب قرفلا «ةسداسلا
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 ديمحلا زيزعلا ريسبت

 عمر

 ُدْبَع َسِعَت١ :ِِلي هللا ُلوُسَر اق :َلاَق َةَريَرُه يَ نع «حيجصلا» يفو

 ْنِإ قليلا دبع سی هسا بع یر ِمَهْرَدلا ٌدْبَع َسَِتَو راتيذلا

 شقت لق كيش اَذإَو ءَسَكَلاَو سيَ «طِخَس طُْي 2 ْنِإَو ؛َيِضَر يطع

 اک نإ اعط ثأر صف فا ليت يفرق ناب ذآ لعل یر

 ل َنَدأَتْسا ِنإ ِةَقاَّسلا يف ناگ هة ٍةَاَّسلا يف َناَك ْنِإَو «ةَساَرجلا يف َناَك ت سارح ا يف

 .مََُ حق نإ كل نقي
 .«يراخبلا حيحص» يأ :«حيحصلا يف» :هلوق

 دارملاو طقس :يأ حتفلا زوجيو «نيعلا رسكب وه :«رانيدلا دبع سعت» :هلوق

 ليقو «يقش :يأ دعس دض وهو :رخآ عضوم يف لاقو .ظفاحلا هلاق .كله :انه

 رثع اذإ «سعتي سعت :لاقي :تاداعسلا وبأ لاق .هجولا ىلع ةّبّكلا :سعتلا ىنعم

 .كالهلاب هيلع ءاعد وهو «ههجول بكناو

 ملعم فوص وأ زخ بوث وه :تاداعسلا وبأ لاق :«ةصيمخلا دبع سعت :هلوق

 ء(يدق سانلا سابل نم تناكو «ةملعم ءادوس نوكت نأ الإ ةصيمخ ىمست ال «ليقو

 ليمخلا :تاداعسلا وبأ لاق .ةمجعملا ءاخلا حتفب ةليمخلاو «صئاخلا اهعمجو

 نم دوسألا ليمخلا :ليق ليقو .ناك ءيش يأ نم لم هل بوث يهو «ةفيطقلا :ةليمخلاو

 .بايثلا

 وبأ لاقو .ضرملا هدواع يأ :ةلمهملاب وه :ظفاحلا لاق :«سكتناو سعت» :هلوق

 هرمأ يف سكتنا نم نأل ؛ةبيخلاب هيلع ءاعد وهو «هسأر ىلع بلقنا :يأ :تاداعسلا

 بكنا سعت اذإ هنأل ؛هيلع ءاعدلاب يقرتلا هيفو :يبيطلا لاقو «رسخو باخ دقف

 . طقس نأ دعب هسأر ىلع بلقنا سكتنا اذإف «ههجو ىلع

 يأ :تاداعسلا وبأ لاق :«شقتنا الف» ةك وش هتباصأ :يأ :«(كيش اذإو» :هلوق
 كك
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 :ظفاحلا لاقو «شاقنملاب اهجارخإ وهو ءاهشاقتنا ىلع ردقي الف ةكوش هتكاش اذإ

 كلذب هيلع ءاعدلا ينو :لاق «شاقنملاب اهجرخي نم دجي مل ةكوش هيف تلخد اذإ :يأ

 نم دجي ملف ةكوشلا هلجر يف تلخدف رثع نم نأل ؛هدوصقم سكع ىلإ ةراشإ

 :يبيطلا لاقو .ايندلا حلاصم ليصحت يف ةكرحلاو يعسلا نع ًازجاع ريصي اهجرخي

 هل محرت اذإ ءالبلا يف عقو نم نإف ءهيلع محرتي ال ءالبلا يف عقو اذإ هنإ ىنعملا

 ديزي لب «هفالخب ءالؤهو ءيلستلا ضعب ىلستيو هيلع بطخلا ناه ابر سانلا

 .مهتتاش وأ ءادعألا حرفب مهظيغ

 ؟مهردلاو رانيدلا دبع ةي يبنلا هاّنس ل :ليق نإف

 هليصحت يف ىعسو «هل لمع يذلا هبولطمو هدوصقم وه كلذ ناك امل :ليق

 لاق .هل ًادبع راص هل ىضريو بضغي هيلع ةروصقم هتين تراص ىتح نكمم لكب
 ءةفيطقلا دبعو «مهردلاو رانيدلادبع هيب يبنلا هامسف :مالسإلا خيش

 كيش اذإو سكتناو سعت» :هلوق وهو ربخو ءاعد وه ام اهيف ركذو .ةصيمخلادبعو

 سكتناو سعت هنوكل حلفي ملو هنم جرخي مل رش هباصأ نم لاح اذهو «شقتنا الف

 فصو دقو «لاملا دبع نم لاح هذهو ؛هوركملا نم صلخ الو «بولطملا لان الف

 ىف كولي نم متو ] :ىلاعت لاق امك طخس عم نإو يضر يطعأ نإ هنأب كلذ
 :ةبوتلا» 2ل توخ مها آه أَوطْعي مل نِإَو أوو اهتم اوطَعأ نِ ٍتَقَدَصل
 ةسائرب ًاقلعتم ناك نم لاح اذكهو "هللا ريغل مهطخسو هللا ريغل مهاضرف ۸

 هل لصحي مل نإو «يضر هل لصح نإ هسفن ءاوهأ نم كلذ وحن وأ «ةروصب وأ

 لع هلأ دبعي نم سائلا نمو 3 :ناهيإلا فيعض نع ىلاعت لاق ال ناميإلا فعض ىلع ليلد اذهو (۱)

 نإ وهف 4 راو ايا ريح وهو لع بله ةن ناص نل هوب نامل يح دباس نو فرع
 هلام صقن نإو «بيط نيد اذه لاق هلام انو هلبإ تملسو لام نيدلا يف هلوخد دعب هل لصح

 .هنيد نع ٌدتراف ءوس نيد اذه لاق تكله وأ هلبإ تعاض وأ
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 وه ةقيقحلا يف ةيدوبعلاو قرلا ذإ هل قيقر وهو «كلذ نم هاوه ام دبع اذهف ءطخس

 اذكهو :لاق نأ ىلإ هدبع وهف «هدبعتساو بلقلا قرتسا امف «هتيدوبعو بلقلا قر

 .هقرتسيو هدبعسي كلذ نإف لاملا بلاط ًاضيأ

 هبرشو هماعط ىلإ جاتحي اك دبعلا هيلإ جاتحي ام :اهنمف «ناعون رومألا هذهو

 لاملا نوكيف هيف هيلإ بغريو هللا نم هبلطي اذهف «كلذ وحنو هنكسمو هحكنمو

 نم هيلع سلجي يذلا هطاسبو .هبكري يذلا هرامح ةلزنمب هتجاح يف هلمعتسي «هدنع

 ال نأ يغبني هذهف «دبعلا هيلإ جاتحي ال ام :اهنمو .ًاعوله نوكيف هودبعتسي نأ ريغ
 ىلع ًادمتعم ًادبعتسم راص ابرو اهل ًادبعتسم راص اهب هبلق قلعت اذإف ءاهب هبلق قلعي
 هيف لب «هيلع لكوتلا ةقيقح الو «هلل ةيدوبعلا ةقيقح هعم ىقبي الف ءاهيف هللا ريغ

 سانلا قحأ نم اذهو هللا ريغ ىلع لكوتلا نم ةبعشو «هللا ريغل ةدابعلا نم ةبعش

 دبع سعت «ةصيمخلا دبع سعتو رانيدلا دبع سعت «مهردلا دبع سعت» :ُةِْلَو هلوقب
 «يضر هايإ هاطعأ اذإ هللا نإف هللا نم اهبلط ولو ءرومألا هذهل دبع وه اذهو «ةليمخلا

 طخسي ام طخسيو «هللا يضري ام هيضري نم هللا دبع (نإو .طخس اهايإ هعنم نإو

 ءايلوأ يلاويو «هلوسرو هللا ضغبأ ام ضغبيو «هلوسرو هللا بحأ ام بجو «هللا

 .ًاصخلم ىهتنا .نايإلا لمكتسا يذلا اذهف هللا ءادعأ يداعيو هللا

 ةرجش يه :ليقو «ةنجلا مسا ىبوط :تاداعسلا وبأ لاق .«دبعل ىبوط» :هلوق

 مثيها ابأ نأ هثدح ًاجارد نأ ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا ىور دق :تلق .اهيف

 ةرجشا :لاق ؟ىبوط امو هللا لوسر اي :لجر لاقف ثيدح يف ديعس يبأ نع هثدح

 هاورو «هنع ةلمرح هاور «اهمامكأ نم جرخت ةنجلا لهأ بايث ةنس ةئم ةريسم ةنح لا يف

 هلأسف يب يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج يملسلا دبع نب ةبتع ثيدح نم «هدنسم) يف دمحأ

 ةرجش اهيفو معن» :لاق «ةهكاف اهيفو يبارعألا لاق مث «ةنجلا ركذو ضوحلا نع
 .ثيدحلا (ىبوط ىعدت
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 يرابنألا نبا لاقو «بيطلا شيعلا :هانعمو ممه ىبوط» :هلوق يف :جاجزلا لاق

 مه شيعلا بيطب ًائينه هانعم :ليقو بيطلا نم ىلعف هنأل مهل ةباطتسملا لاحلا

 ."”دحاو لوق ىلإ عجرت لاوقألا هذهو

 .داهجلا قيرط يف :يأ :(هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخآ» :هلوق

 ةفصلل فورصم ريغ هنأل دبعل ةفص ثعشأ بصنب وه «هسأر ثعشأ» :هلوق

 هيفو «سأرلا ربغم وهو ثعشأل ةيلعافلا ىلع عوفرم هسأرو «لعفلا نزو ىلع

 .هللا ليبس يف رابغلا ةباصإ لضف

 يف هل رابغلا ةرثك هب دارملاو بارعإلا يف ثعشأك وه :«هامدق ةريغم» :هلوقو

 .هترباصمو هداهج ةرثكل هللا ليبس

 شيجلا ةيامح :يأ ءاحلا رسكب وه :مهضعب لاق :«ةسارحلا يف ناك نإ» :هلوق

 ةلفغلاو مونلاب اهيف رصقم ريغ لثتما :يأ :«ةسارحلا يف ناك» :هلوق
. )¥( 

 شيلا ةرخؤم يف لعج نإ :يأ :«ةقاسلا يف ناك ةقاسلا يف ناك نإو» :هلوق

 يأف ومسلا دصقي ال ركذلا لماخ هنأ ىنعملا :يزوجلا نبا لاقو .اهمزلو اهيف راص
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 ال ميقأ ثيح هتماقإو رمأ أمل هرامتثا ىنعملا :يلاخلخلا لاقو «هيف ناك هل قفتا عضوم

 .ةفآ رثكأو ةقشم دشأ اههنأل ةقاسلاو ةسارحلا ركذ اهنإو ؛هناكم نم دقفي

 .هللا ليبس يف سرحلا ةليضف هيفو :تلق

 ةبيطلا مهلاوقأ ىلع مه ءازج ةنجلا يهو ةبيط راد يف بيط مهشيعو باطتسم مهلاح نأ وهو )١(
 .ايندلا يف ةبيطلا مهلاعفأو

 .ةلفغلا مدعو هابتنالاو لائتمالاب ةيقيقح ةنونيك اهيف يأ (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 اهلجأل مهيلإ ددرتيو «مهنم اهبلطيف ايندلا هلمعب دصقي الو هاج يذب سيل هنأل هل

 ينبم «ءافلا ديدشتب عفشُيو «لعافلل ينبم هيناثو هلوأ حتفب :(عفش نإو» :هلوق

 مهدنع ههاج مدعل مهوحنو كولملا دنع عفشي ال هنأ ملعأ هللاو دارملاو «لوعفملل

 اذه نإ :ليق :مهضعب لاق .هتعافش نوّدري لب عفشُي مل عفش نإ هتعافش ريدقت ىلعو

 «سانلا دنع ًاهاج الو الام يغتبي ال ثيحب اهبابرأو ايندلا ىلإ هتافتلا مدع ىلإ ٌةراشإ

 ًاعفشم ًاعيفش هللا دنع نوكيو ''”هتعافش سانلا لبقي مو ًاهيجو هللا دنع نوكي لب

 عوفدم ثعشأ بر» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع ملسمو دمحأ هاور يذلا ثيدحلا يف اك

 «ةرهشلاو ةسائرلا بح كرت هيف :ظفاحلا لاقو .(هربأل هللا ىلع مسقأ ول باوبألاب

 .عضاوتلاو لومخلا لضفو

 «هتماركل لب هللا ىلع نمؤملا ناوه نوكت ال اهوحنو رومألا هذه نأ هيفو :تلق

 .فئنصملا هلاق .تافصلا كلتب فوصوملا دهاجملا ىلع ءانثلا هيفو
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 مولظملا صيلختو ملظلا عفدو سانلا ىلإ ناسحإلا هتعافشب دصق اذإ ام كلذ يف لخدي الو )١(

 لجأل ال رومألا هذه لجأل هل نذؤيو ةعافشو هاج هل ناك اذإف «عاطتسا ام رشلا فيفختو

 ةرخآلا يف هل هللا رخدا ام عم ريخ اذه لب ًامومذم سيل اذهف هاجلاو بصنملا وأ ةرهشلا وأ ايندلا

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ ىلع لصح نوكيف ةماركلا نم



 تر

 ورک جو ےک

)0 
 باب

 ء هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم

 هللا نود نم ًابابرأ مهذختا دقف هللا همرح ام ليلحت وأ

 : علا
 رمأ ام لاثتماب هللا ةعاط اهنإف ةدابعلا يه لب ةدابعلا عاونأ نم ةعاطلا تناك ال

 ةمجرتلا هذبب -ىلاعت هللا همحر - فنصملا هبن -مالسلا مهيلع- هلسر ةنسلأ ىلع هب

 الإ قلخلا نم دحأ عاطي ال هنأو ءاهم ىلاعتو كرابت قلاخلا صاصتخا بوجو ىلع

 قلخلا نم دحأ ةعاط بجت الف الإو هللا ةعاط تحت ةجردنم هتعاط تناك ثيح

 نمف «"مارحلا ليلحت وأ لالحلا ميرحت يف ةصاخلا ةعاطلا انه دوصقملاو .ًالالقتسا

 ا رشم وف توا نع قطن ل قبل سرا ع هذ اقرا ل

 ارا مهءالع :يأ 4 ھت ْمُهَتصِهَرَو ْمُهَرابَحُ اودا 0 :هلوق يف ىلاعت

 «ميرحتلاو ليلحتلا يف هعيطت نأ اهيف دارملاو باتكلا مجارت مظعأ نم يهو ةميظع ةمجرتلا هذه )١(

 وأ هنم ًافوخ هعاطأ نكل «مرح هنأب هداقتعاو برش وأ ناسنإ لتقك ةيصعملا يف هعاطأ نم امأ

 الف ربكأ ًارفك رفكي الو رغصأ هرفكو قساف وأ صاع وهف ًالثم ةيطعك ايند لوصح يف هل ًءاجر
 .نيرمألا نيب قرفلا نم دب

 :ةيآو ءةيآلا © اًياسبرأ ْمُهَنكهُرَو ْهَراسبَحَ أند # :ةيآلا هذه نأ ملعي نأ يغبنيو (؟)

 ًانيد لالحلا ميرحت وأ مارحلا ليلحت يف مهتعاطإ اههب دارملاو 405) نرسل مكن مهومتعطأ نوم
 وأ ةيصعملا يف مهعاطأ اذإ امأ .ماكحألل نيعّرشم مهلعجو ةيبوبرلا يف كرشأ دق هنإف ةبرقو

 نم هسفن ظحل كلذ لعف امنإو ئطخمو صاع هنأب هفارتعا عم هللا لزنأ ام ريغب مكاح مكح

 نم هب جرخي يذلا رفكلا رفكي الو رغصأ هرفكو ًايصاع نوكي هنإف امهريغ وأ ةسائر وأ ةحلصم

 .مالسإلا

 .هلح دقتعيو كلذ لحتسي نأب (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 اًهلِإ اخل اإ اا مَ ٍمََرَم تنبأ َميِسَملاَو هلل فذ ن
 01 :ةيرتل» 4( توک رشم اس دکب 7 وه الإ هلل ل اجو

 ثيدح يف يتأيس امك مارحلا ليلحتو لالحلا ميرحت يف مهتعاطب ةي يبنلا اهرسفو

 . يدع

 :ءاسنلا) © کیو لآ لوو لولا اومیطأو هللا ویطا# :ىلاعت هللا لاق دق :ليق ناف

 .دمحأ نع ناتياور امهو «ءارمألا مه :ليقو «ءاملعلا مه :ليق (4

 نيتفئاطلا معت ةيآلا نأب قيقحتلاو :ميقلا نبا لاق

 ءاملعلا ناكف «هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب اورمأ اذإ مهتعاط بجت نإ :ليق

 ةعاطل ًاعبت مهتعاط بجت ٍذئنيحف هل نيذفنم ءارمألاو هلوسر رمأو هللا رمأل نيغلبم

 ««فورعملا يف ةعاطلا امنإ ءةيصعم يف قولخمل ةعاط ال» :ِْلَك لاق اك هلوسرو هللا

 الف ةيصعمب رمأ اذإف ةيصعمب رمؤي ملام ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :لاقو

 .ةءارب ةيآ فلاخي ام ةيآلا هذه يف سيلف ناحيحص ناثيدح «ةعاطالو عمس
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 2 سس سس سس  تيمحلا زيزعلاريسيت

 يالا َنِم ٌةَراَجِح مُكِيَلَع لنت نأ ُكِشوُيا :ساّبَع نبا لاق

 .«؟ُرَمْعَو ركب وب َلاَق :نو ومو كي هلل ُلوُصَ

 :يأ:تاداعسلا وبأ لاق .ةمجعملا نيشلا رسكو هلوأ مضب :«كشوي» :هلوق

 ناكو «جحلا ةعتم يف هرظان نمل سابع نبا هلاق مالكلا اذهو «عرسيو ونديو برقي

 ملعأ امه يأ :اهنع "'رمعو ركب يبأ يهنب رظانملا هيلع جتحاف اهب رمأي سابع نبا

 ةعباتملا ديرجتو نايإلا ضحم نع رداصلا مالكلا اذه :لاقف عابتالاب قحأو كنم

 نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :يعفاشلا لاق ناك نم ًانئاك هفلاخ نم هفلاخ نإو ةي لوسرلل

 اذه ناك اذإف ''دحأ لوقل اهعدي نأ هل نكي مل ةي هللا لوسر ةنس هل تنابتسا نم

 ضراعي نمل لوقي هنظت اذامف امه امهو رمعو ركب يبأب هضراع نمل سابع نبا مالك

 ًارايع هلوق لعجيو ؟هيلإ بستني يذلا هبهذم بحاصو همامإب ب لوسرلا ننس
 امو «ناعتسملا هللاف هلوأت وأ هدر هفلاخ امو هلبق هقفاو اف ةنسلاو باتكلا ىلع

 :نيرخأتملا ضعب لاق ام نسحأ

 باهذهيلإءابآلل ناك امل اقفاوم ليلدلا هيف مهءاج نإف

 باعص هيف ليوأتلل بكريو لوؤم اذه :ليق الإو هوضر

 اولوأتو جحلا تقو ريغ يف تييلل راَّورلاو رال رثكيل جحلا يف ةعنملا نع نوهني نامثعو رمعو ركب وبأ ناكو )١(

 ام دعبو روجفلا رجفأ نم جحلا يف ةعنما نأ نم ةيلهاجلا لهأ هدقتعي ام لاطبإل ناك ةعئملاب كي يننا رمأ نأ

 يتفي سابع نبا ناكو ءجحلا تقو ريغ يف راَّورلاو راّرعلا يتأي ىتح لضفأ دارفإلا نإف فرُعو كلذ رقتسا

 هذهو مهنم داهتجا هنأ هتياغف ةثالثلا ءافلخلا ىوتف امأو سابع نبا عم باوصلاو لوسرلا رمأب المع ةعتملاب

 .ةفينح وبأو دمحأو يعفاشلاو كلام مهعابتأل مهلك ةمئآلا ةيصو يه

 هتلاقم لثم هل لاقف ىرخأ ةرم هلأسف اذك هللا لوسر لاق لاقف ةلأسم نع رمع نبا لئس دقو (۲)

 لاقف كلذ فالخب لوقي رمع ناك نإ تيأرأ لئاسلا لاقف هباجأف كلذك ةثلاثلا هلأس مث ىلوألا

 .تكسو لئاسلا عطقناف هللا لوسر عابتاب وأ رمع عابتاب رومأم تنأ له :رمع نبا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت —— بإب

 ٌمهَتكمَرَو شراح وذا 9 :ىلاعت هلوق يف لخاد اذه نأ بير الو

 .ةيالا ("1 :ةبوتلا) 0 هلأ بود نم ابار
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 سسس ب لع ديمحلا زيزعلاريسين

 ىلإ َنوُبَهذيَو ُهَتَحِصَو داسإلا اوَُرَع ٍموَقِل ُتِبِحَع حا مالا َلاََو
 ميسم نأ هور نع لام نبذل ردم :ُلوَقَي َلاعَت هللاو .َناَيفُس يأ

 نأ هلو ضع دَر اذ هلع كرشلا : :ةتتفلا | ؟ٌةنتفلا ام يردتأ ٠۳(« :رونلا) 4 ُةَنَنِف

 .َكَلهيَ غيزلا نم ٤ي وبل يف َعَقَب

C 

 نع لضفلا لاقو «بلاط وبأو دايز نب لضفلا هنع هاور دمحأ نم مالكلا اذه

 مث ءًاعضوم نيثالثو ةثالث يف لوسرلا ةعاط تدجوف فحصملا يف ترظن :دمحأ

 اهرركي لعجو ةيآلا  ٌّهَنَتِف ةن مب مص نأ ورا نع ولاني ذل دل ارد ولتي لعج

 عيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هلعل كرشلا الإ ةنتفلا امو :لوقيو

 ومحب ر ىح تونو ال كرو الق 38 :ةيآلا هذه ولتي لعجو هكلهيف ؛هبلق غيزيف

 اموق نإ :هل ليقو دحأ نع بلاط وبأ لاقو هد :اس) 4 روتي ريك اعف

 ثيدحلا اوعمس موقل تبجع :لاقف «نايفس يأر ىلإ نوبهذيو ثيدحلا نوعدي

 :هللا لاق «هريغو '”نايفس يأر ىلإ نوبهذيو هنوعدي هتحصو دانسإلا اوفرعو

 دق داس دو

 لما
 ا

 ا
 باذع

 1 نم رڪ ١ ةا

 ُةَنَمِفْلاوإ) :ىلاعت هللا لاق رفكلا !؟ةنتفلا ام يردتو 65 :رونلا) ني رڪ

 مهؤاوهأ مهبلختو اي هللا لوسر نع ثيل نوع ديف 0017 ر :ةرقبلا)

 .روهشم ريثك يأرلا بتك فيلأت راكنإو يللا ف دحأ مالكو تلق

 دانسإلا ةحص يأ هتحصو ثيدحلا دانسإ : يأ :(دانسإلا اوفرع» :هلوق

 (© يأ فاد بيم و ةن ميت نأ ورتآ ن شام نأ رحت
4 

 و ع در و - ريس

 أرلا
an رکذ . ءأرلا ى 

 دمحأ دلوو «نيتسو ىدحإو ةئم ةنس هتافوو نيعستو نا ةنس لوألا نرقلا رخآ يف هدلوم ناك )١(

 .نيحبرأو ىدحإو نيتئم ةنس هتافوو «نيتسو عبرأو ةئم ةنس نيس عبرأب هدعب



uديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .ثيدحلا ةحص ىلع ليلد هتحصو

 ةقثلا دباعلا دهازلا مامإلا يروثلا نايفس يأ :«نايفس يأر ىلإ نوبهذي» :هلوق

 نم ىلع راكنإلا دمحأ دارمو «عطقناف روهشم بهذمو باحصأ هل ناكو «هيقفلا
 راذعألاب رذتعيو «هربغ وأ نايفس دلقي كلذ دعب مث هتحصو ثيدحلا دانسإ فرعي

 اذه نأب امإو «نامز ذنم عطقنا داهتجالاو داهتجا ثيدحلاب ذخألا نأب امإ ةلطابلا

 الإ ًالثم ثيدحلا اذه كرتي الو «ملعب الإ لوقي ال وهف ينم ملعأ هتدلق يذلا مامإلا

 ًالاع هللا باتكب ًالاع نوكي نأ دهتجملا يف طرتشيو داهتجا كلذ نأب امإو «ملع نع

 ًالاع ءاهميقسو ةنسلا حيحصو «هخوسنمو كلذ خسانو 2 هللا لوسر ةنسب

 يتلا طورشلا نم كلذ وحنو «لوصألاو وحنلاو ةيبرعلاب ًالاع «تالالدلا هوجوب

 لاقيف .فنصملا هلاق امك -امهنع هللا يضر- رمعو ركب يبأ يف ةمات دجوت ال اهلعل
 يف ًاطرش كلذ نوكي نأ امأو «قلطملا دهتجملا كلذب مهدارمف حص نإ اذه :هل

 ةمئأ ىلعو يب هلوسر ىلعو للا ىلع بذكف ةنسلاو باتكلاب لمعلا زاوج
 ملعو ةئ هلوسر ةنسو هللا باتك هغلب اذإ نمؤملا ىلع متحلاو ضرفلا لب «ءاملعلا

 انبر انرمأ كلذبف ؛هفلاخ نم هفلاخ ولو هب لمعي نأ ناك ءيش يأ يف كلذ ىنعم

 «مهتافجو نيدلقملا لاهج الإ ةبطاق ءاملعلا كلذ ىلع عمجأو يك انيبنو ىلاعتو كرابت
 «ملعلا لهأ نم اوسيل مهنأ ىلع عامجإلا ىكح اك ملعلا لهآ نم اوسيل ءالؤه لثمو

 و نم کتک لزا ام اوہ وعيا إف :ىلاعت هللا لاق هريغو ربلادبع نبا رمع وبأ مهنم

 وعظم نإوإ# :ىلاعت لاقو 00 :فارعألا) © یورک دام الل ةايزؤأ هيو مام

 عاطأ نمل ىلاعت دهشف 204 :رونلا» 4Y م0 كيِسْلأ عبق دز وسلا ع امو أ اوده

 امنإ يدتهمب سيل يب هعاطأ نم نأ نيدلقملا ةافج دنعو ''”ةيادحلاب ةي لوسرلا

 هِي ثوب ىلا يبذل يتلا ِهِلوُسَرَو ها اوما :یلاعت هلوق يهو اهلثم فارعألا يف )١(



 وحنو خيش وأ بهذم ىلإ هتتس نع بغرو «هلاوقأ نع لدعو ءهاصع نم يدتهملا

 مولعلاب ةفرعملاو ملعلا يعدي نمب نم ريثك قلخ مرحم ا ديلقتلا اذه يف عقو "كلذ
 هذه دحأ ىلع ًادماج هدجت كلذ دعب مث نئسلاو ثيدحلا يف فيناصتلا فنصيو

 لبق ديلقتلا نأ ىلإ ةراشإ دمحأ مالك ينو مئاظعلا نم اهنع جورخلا ىريو بهاذملا
 «ةجحلا غولب دعب كلذ ىلع ةماقإلا مارحلا ركنملا مومذملا امنإ ءمذي ال ةجحلا غولب

 بتكلا ملعت ىلع لابقإلاو ايب هلوسر ةنسو هللا باتك نع ضارعإلا ركني معن

 هللا باتك نم ًائيش اؤرق نإ لب «ةئسلاو باتكلا نع اهب ًءانغتسا هقفلا يف ةفنصملا

 فقو نيفقوملا ضعب نوكل وأ ءًاهقفتو ً(لعت ال ًاكربت نوؤرقي |نإف ايب هلوسر ةنسو

 «ةعيرشلا ليصحتل ال ةفيظولا ليصحتل هنوؤرقيف ؛ًالثم يراخبلا أرق نم ىلع
 اوّل نم بتا ديو :ىلاعت هللا لوق يف مهلوخدب سانلا قحأ نم ءالؤهف

 ٍةَميِْلا مو مه ََسَو ف نرخ © زو مقل موي لحي هَل هع ضع نم
 آس ٌةَّسيعَم هل نلف یرڪز نع ضرع نمو :هلوقو ۹٩-۱۰۱ :هط) 4( المج

 ٌدَسَأ ربل باًدعلو :هلوق ىلإ 0١4 :هط) 40 مق ميقا موي هرو

 .(۱۲۷ :هط) 4 باو

 ؟بهاذملا يف ةفنصملا بتكلا هذه ةءارق نم ناسنإلل زوجي امف :تلق نإف

 «ةنسلاو باتكلا مهف ىلع اهب ةناعتسالا ليبس ىلع اهتءارق كلذ نم زوجي :ليق

 ىلع ةمدقملا يه نوكت نأ امأ "'ةيلآلا بتكلا عون نم نوكتف ؛لئاسملا ريوصتو

 ىلإ وعدملا «هيف اوفلتخا !يف سانلا نيب ةمكاحلا اي هلوسر ةنسو «هللا باتك

 ناميإلل فانم كلذ نأ بير الف ؛يب لوسرلاو هللا ىلإ مكاحتلا نود اهيلإ مكاحتلا

 .408) تررذتقت م شيتا وسلو =
 .مهنم نيبصعتملا ضعب هلوقي دقو مهتنسلأب هولوقي مل نإو مهاقم حيرصو مهلاح ناسل اذه )١(

 .وحنلاو ةغللاك ةنسلاو باتكلا مهف ىلع نيعت هلآ يأ (1)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت لمح ل هم.

 رس امی وک ىح تويم ال َكَيَرَو الف آ8 :قلاعت لاق اک هل داضم

 هللا ىضق اذإ مث ءهلوسرو «هللا نود اهيلإ ةرجاشملا دنع مكاحتلا ناك اذإف ٠

 اجرح دجت مل رمأب باتكلا لهأ ىضق نإو «كسفن يف جرحلا تدجو ًارمأ هلوسرو

 هللا مسقأ دقف هل تملس رمأب اوضق اذإو ملست مل رمأب ةي لوسرلا ىضق اذإ مث

 كنأ ىلاعتو كرابت هسفن وهو «هب مَسقُم لجأب نيلئاقلا قدصأ وهو هناحبس ىلاعت

 ةي لع نالا لب # :ىلاعت هللا لاق دقف ؛كلذ دعبو هذه ةلاحلاو نمؤمب تسل

 ٠١-٠١(. :ةمايقلا) ا ,ةَريؤاَعم قل ولو 05

 روهظ عم مهديلقت نع اوهن دق «ملعلا لهأ نم مهريغو ةعبرألا ةمئألا نأ ىلع

 :ةفينح وبأ لاقو .هنع لقنلا ريثكت نع فاك فنصملا هركذ يذلا دمحأ مالكف ءةنسلا

 ىلعف ةباحصلا نع ءاج اذإو «نيعلاو سأرلا ىلعف هيب لوسرلا نع ثيدحلا ءاج اذإ

 ةضورا» ينو «لاجر مهو لاجر نحنف «نيعباتلا نع ءاج اذإو «نيعلاو سأرلا

 يلوق اوكرتا :اولاق ؟هفلاخي هللا باتكو ًالوق تلق اذإ ةفينح وبأ لئس :«ءاملعلا

 ايب لوسرلا ربخل يلوق اوكرتا :لاق ؟هفلاخي لوسرلا لوق ناك اذإ :ليق «هللا باتكل

 لقي ملف «ةباحصلا لوقل يلوق اوكرتا :لاق ؟هفلاخي ةباحصلا لوق ناك اذإ :ليق «

 ىتح هللا باتك فلاخي ًالوق لوقي ال هنأ هل نيدلقملا ةافج هيعدي ام مامإلا اذه

 .ىوه لا نع قطني ال يذلا موصعملا ةلزنمب هولزنأ

 نع ناكو ًالوق تلق اذإ :لاق هنأ يعفاشلا نع «ننسلا» يف يقهيبلا ىورو

 لاقو .ينودلقت الف ىلوآ يي هللا لوسر ثيدح نم حصي امف يلوق فالح ةي يبنلا

 اي4 هللا لوسر ةنس فالخ يباتك يف متدجو اذإ :لوقي يعفاشلا تعمس :عيبرلا

 ثيدحلا حص اذإ :لاق هنأ هنع رتاوتو .تلق ام اوعدو ءاي هللا لوسر ةنسب اولوقف

 . طئاحلا يلوقب اوبرضاف يلوق فالخب :يأ



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ةمئألا مالكو ءب هللا لوسر الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ لك :كلام لاقو

 «ةيبهذملا بتكلا يف هودجو ام ىلع اودمحو كلذ نودلقملا فلاخف ..ريثك اذه لثم

 تسيل ةمئألا ىلإ ةبوسنملا لاوقألا هذه نم ًاريثك نأ عم أطخ مآ ًاباوص ناک ءاوس

 ىلع سايقو تالامتحاو هوجوو تاعيرفت يه امنإو ءاهيلع ًاصوصنم مه ًالاوقأ

 مجبر نم ىده ىلع هللا ءاش نإ مه لب ءأطخ ىلع ةمئألا نإ :لوقن انسلو «مهلاوقأ

 ةمصعلا نكلو «هتعباتمو يئ لوسرلاب ناهيإلا نم مهيلع هللا بجوأ اهب اوماق دقو
 ت
 ر ر٣” ف

 كوي ىو الإ وه نإ( یوه نع قي امو # يذلا وهف «لوسرلا ريغ نع ةيفتنم

 !؟ىوهلا نع قطني ال يذلا عابتا كرتو مهعابتا يف رذعلا اف 4-* :مجنل» 4 0)

 .ِكَو هللا لوسر ةنس هدنع حصت يذلا ناسنإلا لعل :يأ :هلعل» :هلوق

 .ِدلكَك يبنلا لوق :يأ :«هلوق ضعب در اذإ» :هلوق

 لوق در نأ ىلع هيبنت اذه :«كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ» :هلوق

 اذإف «ةرخآلاو ايندلا يف كالا ببس وه يذلا بلقلا غيزل ببس هيب لوسرلا
 سو ب حاس

 اعر ال# :ىلاعت لاق امك لامعألا طوبحل ًاببس باطخلا يف هعم بدألا ةءاسإ تناك

 طب نأ ضب مڪو رهجک لوقلاي مل اوره الو لا ترص قوم مکتوصآ
 دحأ لوقل هتنسو هماكحأ درب كنظ اف (؟ تارجخا 9 دوعن ُمتنأو كل لمعأ معآ

 وأ «كرشلاو رفكلا نم رذح دق هرمأ نع فلاخملا ناك اذإف :مالسإلا خيش لاق

 .ميلألا باذعلاو رفكلا ىلإ ًايضفم نوكي دق هنأ ىلع لد «ميلألا باذعلا نم

 امل وه نإ رفكلا ىلإ هؤاضفإف «ةيصعملا لعف درجم وه باذعلا ىلإ هؤاضفإ نأ مولعمو

 نأ تملع اذإف ."''هللا هنعل سيلبإ لعف اك رمآلا قحب فافختسا نم هب نرتقي

 رذحيلف نعّلو درطف مدآل دوجسلاب هرمأ نيح هل ةباجتسالا نع ربكتساو هللا رمأب فختسا هنإف (1)

 .نلعيو درطي نأ هللا رمأب فختسملا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ®

 ايندلا يف ميلألا باذعلاو كرشلا يه يتلا ةنتفلل ٌببس يب هرمأ نع ةفلاخملا

 امهريغ وأ كلام وأ ةفينح يبأ لوقل هرمأ فلاخو هلوق در نم نأ تملع ةرخآلاو

 الب هرمأ ةفلاخم ىلع ديعولا اذهو ةيآلا هذه نم رفاولا ظحلاو ,ربكألا بيصنلا مهل

 موقي ىتح بوجولل رمألا لصأ نأ ىلع ءاملعلا نم ريثك ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 .هبابحتسا ىلع ليلد
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 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 و
 5 م ہم ال ت 2 ص “7 2 _ بأ

 ا هذه أرقي يئ ّيبنلا َعِمَس هنأ» مت نب يدع نَع :لاق

 00 ص + ور دو ورور 2 مم م
 1١*( :ةبوتلا) 4 لآ فود نم م ةراَسبخأ اودا و

 هللا َّلَحَأ ام َنوُمّرَحُج سيِلأ» :َلاَق .مُهدبعَت اس اَنِإ :ُهَل ُتلْقَك .ةيآلا
03 
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 مهتاب َكليَق» :َلاَق .لَب :ُتلقَق (؟هَتوُلِحُ «هللا مرح ام نولو فوم رحت
 .”[هئّسحو ي

١ 
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 ئذمرلاو ُدَجحَأ ُهاَوَر]

 ءرذنملا نباو «ديمح نب دبعو دعس نبا هاورف قرط نم يور دق ثيدحلا اذه

 يف يقهيبلاو ءهيودرم نباو «خيشلا وبأو «يناربطلاو «متاح يبأ نباو «ريرج نباو

 .فنصملا اهرصتخا ةصق هيفو «ننسلا»

 دعس نب هللادبع نبا وهو «روهشملا يئاطلا :يأ :«متاح نب يدع نع» :هلوق

 ىنكي يدعو ًاكرشم تام «ميج هرخآو ةمجعملا نوكسو ةلمهملا حتفب جرشحلا نب

 هلو نيتسو نات ةنس تام .همالسإ نسح «ريهش يباحص ةلمهملا حتفب فيرط ابأ
 .ةنس نورشعو ةئم

 مهيلإ برقتلا اهب دارملا ةدابعلا نأ يدع نظ :«مهدبعن انسل انإ تلقف» :هلوق

 .«مهدبعن انسل انإ) :لاقف كلذ وحنو رذنلاو حبذلاو دوجسلا نم ةدابعلا عاونأب

 اذه يف لكي يبنلا حرص :هرخآ ىلإ «هنومرحتف هللا لحأ ام نومّرحي سيلأ» :هلوق
 ليلحتو لالحلا ميرحت يف "'مهتعاط يه نابهرلاو رابحألا ةدابع نأب ثيدحلا

 ءالؤهو :مالسإلا خيش لاق .هلوسرو هللا مكح ام فالح يف مهتعاط وهو «مارحلا

 )١( شرا أَوُدَحَمَقَأ ] ةءارب ةيآ يهو ةيفاك ةيآلا نكل ءيشلا ضعب هدنس يف ثيدحلا ...4
 .ةيآلا

 ءابرلا وأ رمخلا وأ انزلا لحتسا ول امك ًاعرشو ةبرقو ًانيد اهلعجو ةيصعم ا يف مهتعاط لحتسا اذإ ينعي (۲)
 .ةيصعم نوكي لب مهل ةدابع نوكي الف لالحتسا ريغ نم ةيصعم ا يف مهعاطأ اذإ امأ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سس اال.

 ام ليلحت يف مهوعاطأ ثيح هللا نود نم ًابابرأ ممنابهرو مهرابحأ اوذختا نيذلا

 للا نيد اولدب مهنأ نوملعي مهنأ :امهدحأ ؛نيهجو ىلع نونوكي هسكعو هللا مّرح

 اعابتا هللا لحأ ام ميرحتو «هللا مرح ام ليلحت نودقتعيف ليدبتلا ىلع مهنوعبتيف

 هلوسرو هللا هلعج دقو .رفك اذهف لسرلا نيد اوفلاخ مهنأ مهملع عم مهئاسؤرل

 مهناهيإو مهداقتعا نوكي نأ :يناثلا ءنودجسيو مه َنوُلصُي اونوكي مل نإو ًاكرش
 لعفي امك هللا ةيصعم يف مهوعاطأ مهنكل ءاتباث مارحلا ليلحتو «لالحلا ميرحتب

 نم مهلاثمأ مكح مه ءال وهف «يصاعم انآ دقتعي يتلا يصاعملا نم هلعفي ام ملسملا

 يف ةعاطلا امنإ» :لاق هنأ يب يبنلا نع «نيحيحصلا» يف تبث امك بونذلا لهأ

 ًادهتجم ناك نإو لالحلل مّرحملاو مارحلل لّلحملا اذه عابتا :لوقن مث «'”فورعملا

 ام هللا ىقتا دقو رمألا سفن يف قحلا هيلع يفخ نكل يب لوسرلا عابتا هدصق
 نكلو «هبر هب عاطأ يذلا هداهتجا ىلع هبيثي لب هئطخب هللا هذخاؤي ال اذهف «عاطتسا

 نع لدعو هئطخ ىلع هعبتا مث ي٤ هللا لوسر هب ءاج ايف أطخلا اذه نأ ملع نم

 كلذ يف هعبتا نإ ايس ال «هللا هّمذ يذلا كرشلا نم بيصن هلف يب لوسرلا لوق

 قحتسي كرش اذهف كوي لوسرلل فلاخ هنأب هملع عم ديلاو «ناسللاب هرصنو هاوه

 دحأ ديلقت زوجي ال قحلا فرع اذإ هنأ ىلع ءاملعلا قفتا اذهلو «هيلع ةبوقعلا هبحاص

 دقو ؛ليصفتلا ىلع قحلا ةفرعم نع ًازجاع دهتجملل عبتملا ناك نإ امأو «هفالخ يف

 يف اك أطخأ نإ ذخاؤي ال اذهف ديلقتلا يف داهتجالا نم هلثم هيلع ردقي ام لعف

 ريغ نم هناسلو هديب هرصنو «هاوه درجمب هريظن نود ًاصخش دلق نإ امأو «ةلبقلا

 هلمع نكي م ًابيصم هعوبتم ناك نإف ةيلهاجلا لهأ نم اذهف هعم قحلا نأ ملع
 دقف باصأ نإف «هيأرب نآرقلا يف لاق نمك ًايثآ ناك ًائطخم هعوبتم ناك نإو اح اص

 يف نوئطخم مهو هللا عرشل نوقفاوم مهنأ مهداقتعال مهوعبتي مهنأ وهو «ثلاث هجو كانهو )١(

 .نيئطخم مأ نيبيصم اوناك ًءاوس نيدهتجملا مكح مهل ءالؤهف كلذ



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .ًاصخلم ىهتنا .رانلا نم هدعقم أوبتيلف أطخأ نإو ءأطخأ

 ةدابع رثكألا دنع راص ةياغلا هذه ىلإ لاوحألا ريغت هيفو :''"فنصملا لاق

 هقفلاو ملعلا يه رابحألا ةدابعو ةيالولا اهنومسيو «لاعألا لضفأ يه نابهرلا

 نم وه نم يناثلا ىنعملاب دبعو «نيح اصلا نم سيل نم دبع نأ ىلإ لاح لا تريغت مث
 .نيلهاجلا

 هدقتعي ام ىلإ ريشي :«لامعألا لضفأ يه نابهرلا ةدابع رثكألا دنع راص» :هلوق

 ملعلا مويلا ىمست يتلا يه :يأ :«هقفلاو ملعلا يه رابحألا ةدابعو» :هلوق

 ءاوس كنوعيطي ام لك يف مهنوعيطيف «مهوحنو ةمئألا بهاذم ىلع فلؤملا هقفلاو

 نوّدري لب «ةنسو باتك نم كلذ فلاخ اهب نوأبعي ال لب «هفلاخ مأ هللا مكح قفاو

 باتكب لمعلا لحي ال هنأب نوحّرصيو ءهودّلق نم لاوقأل هلوسر مالكو هللا مالك

 مهدنع ىدهلاو هقفلاو ملعلا انإو ءاهنم ىده لاو ملعلا يقلت زوجي ال هنأو ءةنس الو

 هللا مالك نم ريثك يمر مطأو كلذ نم مظعأ لب بتكلا هذه يف هودجو ام وه

 هتافصو هللا ءاسأ ةفرعم باب يف نيقيلا الو ملعلا ديفي ال هنأب هلوسر مالكو

 نوكرشملا ةفسالفلا هعضو ام نومسيو هيظفل رهاوظ اهنومسيو هديحوتو

 ءاج ام ىلع ديحوتلاو تافصلاو ءامسألا باب يف اهنومدقي مث «'''ةيلقعلا عطاوقلا

 بر ةعاط ىلإ نابهرلاو رابحألا ةدابع نع جرخ نم نومري مث هللا دنع نم
 .رفكلا وأ ةعدبلاب عازنلا دراوم يف هللا لزنأ ام ميكحتو هلوسر ةعاطو «نيملاعلا

 كلذو :«نيحلاصلا نم سيل نم دبع نأ ىلإ لوحألا تريغت مث» :هلوق

 .-هللا همحر ح باهولادبع نب دمحم خيشلا )١(

 .ةرعاشألا الضو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم ريثك كلسم وه اذهو (۲)



 دبعو :هلوقو « '”بيذاجملاو قاسفلا نم ةيالولا ىلإ بستني نمم ريثك يف مهداقتعاك

 ةلهج نم سانأ 5 ملعلا مهداقتعاك كلذو «نيلهاجلا نم وه نم يناثلا ىنعملاب

 .(1 :ةرقبلا) © دوعن ال کو دود فعلا مه مِل ا8
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 يف هللا ىلإ مهبولق تبذجنا يأ ةدابعلا ببسب مهوقع تبهذ نيذلا مه ةقيقحلا يف نيناجملا مهو )١(



 كيدز ام انتان" َنوُمْعْرَي دا ىلإ رت لأم :ىَلاَعَت هللا لوق 09 3 - ص ص ص ص n و 2

 ر نأ اورا دقو توعطلا لإ اومكاحتي نأ ودیر َكِلَبَق نم لزا امو
 2 ر اک ےس ےل 12 نطيَشلا ُذ 2

 آم لإ اولا م © م الك ا أ نش سلا درت

 0 د ا اًدوُدَصكنَع َنوُدْصَي يوقما تملأ تي ا لوس لاو ا
 > 8 kd sS 4 ر A 2-2 و س

 ,(5؟-5 :ءاسنلا) O} اًقيِف 5 2

 خلا
 ناميإلا ىلع ًالمتشم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم وه يذلا ديحوتلا ناك امل

 ًانكر لَك يبنلا اهلعج اذهو «ناتداهشلا وه كلذو «هل ًامزلتسم ب لوسرلاب

 لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش سمخ ىلع مالسإلا ينب» :هلوق يف ًادحاو

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو «ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو ىلا

 هلك لوسرلا ميكحت نم همزلتساو «ديحوتلا هنمضت ام ىلع بابلا اذه يف هبن «ًاليبس

 هنم دبال يذلا اهمزالو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىضتقم وه اذه ذإ ؛عازنلا دراوم يف

 ميلستلاو هللا مكحل دايقنالا نم دب الف هللا الإ هلإ ال نأ فرع نم نإف ءنمؤم لكل

 مث هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمف ءب دمحم هلوسر دي ىلع هدنع نم ءاج يذلا «هرمأل

 تئش نإو .هتداهش يف بذك دقف عازنلا داوم يف ب لوسرلا ريغ ميكحت ىلإ لدع

 .هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش قيقحت يف بابلا اذهو نيتداهشلا قيقحت يف ديحوتلا باتك باوبأ لك )١(

 نأ كلوسر معزو لاقف ةي يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ ثيدحلا يف درو امك لوقي ىنعمب ينأي معزلا (۲)
 .ةيآلا هذه يف اك بذكلا ىنعمب يتأيو ءاذك انيلع بجي



 ديمحلا زيزغلا ريسيت ا يسمو

 ىرخألا نع امهادحإ كفنت ال ذإ «نيتداهشلا ىلع ًاينبم ديحوتلا ناك امل :تلق

 يتلا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم يف باتكلا اذه نم مدقت ام ناكو ءامهمزالتل

 هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش ىنعم ىلع بابلا اذه يف هبن «هدابع ىلع هللا تح نمضتت

 ال قداص لوسرو «دبعي ال دبع هنأ نمضتت اهنإف يب لوسرلا قح نمضتت يتلا

 -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلف ىلاعت هللا نع غلبم هنأل ؛عبتيو عاطي لب «بذکی

 ال وه ذإ هيف اوفلتخا ايف سانلا نيب مكحلاو هللا نع غيلبتلاو «ةلاسرلا بصنم

 نم هل سيلو «نطولاو لاملاو لهألاو «سفنلا ىلع هتبخمو هللا مكحب الإ مكحي

 وذاك هوغديوطأ دبع ماقا هتاو :ىلاعت لاق اک هلوسرو هللا دبع وه لب «ءىش ةيهلإلا

 ,«هلوسرو هللا دبع اولوقف دبع انأ امنإ» :ِةَِلكك لاقو 4 :نملا) 4( ادل بلع نکی

 هريغ ىلإ مكاحتلا كرتو «عازتلا دراوم يف هميكحتو هتعباتم كلذ مزاول نمو

 دبعلا ''”ققحتي اذهبو «هريغ ىلإ نومكاحتيو «هب نايإلا نوعّدي نيذلا نيقفانملاك

 .نيتداهشلا ىنعم وهو «هتداعس لاك وه كلذو ةعباتملا لامكو «ديحوتلا لاكب

 يعدي نم ىلع ركنأ ىلاعتو كرابت هللا نأ اه مجرتملا ةيآلا ىنعمف :اذه نبت اذإ

 يف مكاحتي نأ ديري كلذ عم وهو هلبق ءايبنألا ىلعو «هلوسر ىلع هللا لزنأ اب ناهيإلا

 .اهوزن ببس يف فنصملا ركذ اك هلوسر ةنسو هللا باتك ريغ ىلإ تاموصخلا لصف

 لكف دحلا ةزواج وهو نايغطلا نم هّدح هب ىّدعت ام لك توغاطلا :ميقلا نبا لاق

 ىدعت دق ذإ توغاط وهف ةي هلوسر ةنسو هللا باتك ريغ ناعزانتم هيلإ مكاحت ام

 هدوبعمب زواجو توغاطلا دبع (منإف هللا نود ًائيش دبع نم لك اذه نمو «هدح هب

 ىلاعت هللا ريغ ميكحت ىلإ اعد نم نأ اك .هل يغبنت ال يتلا ةدابعلا هاطعأف هدح

 اذهل ًاركنم ةيآلا هناحبس هريدصت لمأتو «توغاطلا ميكحت ىلإ اعد دقف ةا هلوسرو

 وه مث هلبق نم ىلعو هلك هلوسر ىلع هللا هلزنأ اب نمآ دق هنأ معز نم ىلع ميكحتلا

 .ديحوتلا قيقحت دبعلل لصحي :يأ )١(



 لل لل ديمحلا زيزعلاريسيت

 يفو «عازنلا دنع هيلإ مكاحتيو يي هلوسرو هللا ريغ ميكحت ىلإ وعدي كلذ عم

 ىلإ ىرت ملأ :لقي مل اذهو «نايإلا نم هومعز امل يفن 4 َنومعر# :هلوق نمض

 ريغ ىلإ اومكاحتي نأ اوديري مل ةقيقح ناميإلا لهأ نم اوناك ول مهنإف ءاونمآ نيذلا

 ىعدا نمل ًابلاغ لاقي امنإ اذه نإف نومعزي مهيف لقي ملو لَك هلوسرو ىلاعت هللا

 اب هلمعو اهبّجومل هتفلاخمل "بذاكلا ةلزنم لزنم وأ بذاك اهيف وه ىوعد
 ام ىلإ مكاحتو ةنسلاو باتكلا نع لدع نمل ةّماذ ةيآلاو :ريثك نبا لاق .اهيفاني

 .انهه توغاطلاب دارملا وهو لطابلا نم امهاوس

 وهو توغاطلا يأ ٠٠(: :ءاسنلا) 4 هب اوف نأ اورا دقو :ىلاعت هلوقو

 الإ ناميإلا حصي الف ءهل داضم ناهيإلل يفانم توغاطلا ىلإ مكاحتلا نأ ىلع ليلد
 .هللاب نمؤي ل توغاطلاب رفكي مل نمف هيلإ مكاحتلا كرتو هب رفكلاب

 نأل :يأ :(۰ :ءاسنلا) © اديب اک هاب نأ نصمم ديرو :هلوقو

 (نإ وهو «ناطيشلا ةعاط نم 44 هللا لوسر ةنسو هللا باتك ريغ ىلإ مكاحتلا ةدارإ

 ىلإ مكاحتلا كرت نأ ىلع ليلد ةيآلا ينو ءريعسلا باحصأ نم اونوكيل هبازحأ وعدي
 ريغ هيلإ مكاحتملا نأو ضئارفلا نم ءةنسلاو باتكلا ىوس ام وه يذلا توغاطلا

 .ملسم الو لب نمؤم

 أ لَو هلا َلَّرَتَأ ام لإ أَولاَصَت من َلِقاَدِإَو ¥ :هلوقو

 5 :ءاسنلا) (5) اًدوُدهَدكلنَع نودي

 ًاضارعإ اوضرعأ لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ مكاحتلا ىلإ اوعد اذإ :يأ

 ةيبرعلاو ةيمالسإلا لودلا ماكحو .كلوسر معزو ةي يبنلل ةماث لوقك لوقلا ىلع قلطي دق )١(
 مهنأ مهتلاح نم رهاظلا ناك نإو ةيعضولا نيناوقلاب نومكحي نيذلا رضاحلا رصعلا يف

 ريفكتلا يف نيدلل ةطيحلا باب نم رغصألا رفكلاب مهيلع مكحي نأ يغبني نكل كلذ نوحيبتسي

 .كلذ عيطتسي نم دجو نإ اورظانيو اوباتتسي ىتح



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ©

 ہر صا يي مج ا هرس 10 8 5 5 7 وحمص ا ص سا دو

 مم يرش اإ ب مکی -ولوسرو هلأ ىل أوعد ادو :ىلاعت لاق اك نيربكتسم

 ميكحت ىلإ يعُد نم نأ ىلع ليلد اذه :ميقلا نبا لاق .(۸ :رونل» 4( َنوضرعُم

 هدعتم ال مزال انه نودصيو نيقفانملا نم هنأ كلذ ىبأو «لبقي ملف ةنسلاو باتكلا

 ءًادودص ىلع هردصم ىتأ اذهو «مهریغ نوعنمي ىنعمب ال نوضرعي ىنعمب وه

 «مهقافنب هناحبس هللا مكح دق كلذ نع ضرعملا ناك اذإف ادص يدعتلا ردصمو

 مكاحتلاو «ةنسلاو باتكلا ميكحت نم سانلا عنم هضارعإ ىلإ دادزا نمب فيكف

 ؟قيفوتلاو ناسحإلا دارأ انإ هنأ كلذ عم معزي مث هفيناصتو هلمعو هلوقب اهيلإ

 باتكلا نيبو «همكح يذلا توغاطلا نيب قيفوتلاو كلذ هلعف يف ناسحإلا

 ؟ةنسلاو

 :مهل لبق اذإ «نامزآلا هذه يف نايإلاو ملعلا يعدي نمت ريثك لاح اذهو :تلق

 «نوربكتسم مهو نودصي مهتيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ مكاحتن اولاعت

 ام ًاليلقف مهرفكب هللا مهنعل لب «نولقعي الو «كلذ نوفرعي ال مهنأ نورذتعيو

 .كونمؤي

 :ءاسلا) © مهي يأ تمامي ةَسِصُم مهتبصأ آدِإ فك # :ىلاعت هلوقو

007 

 ببسب بئاصملا يف كيلإ ريداقملا مهتباصأ اذإ مهب فيكف يأ :ريثك نبا لاق

 لزنأ اذإ مهتحيضف ةبيصملا :ليق :ميقلا نبا لاقو كلذ يف كيلإ اوجاتحاو «مهبونذ

 مهبيصت يتلا بئاصملاف رارضإلاو ةبيصملا مظعأ اذه نأ بير الو «مهاحب نآرقلا

 ةالصلا هيلع- لوسرلا ةفلاخم ببسب مهنايدأو مهبولقو مهنادبأ يف مهيديأ تمدق اب

 ىدهلاو ءًاركنم فورعملا ىريف ''نيدلاو بلقلا بئاصم اهمظعأ -مالسلاو

 «هنم دب ال توملاو ةيناف يهو صقنلا لحم ايندلا نأل ؛نوهأ دلولاو لاملاو سفنلا بئاصمو )١(

 = اهناسحتسا عم يصاعملا ىلع رارجإلا نم عقاو وه اك هبلق يف باصي نأ ةميظعلا ةبيصملا نكلو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 يتلا ةبيصملا نم اذهو ءًاداسف حالصلاو ءألطاب قحلاو ءايغ داشرلاو ءًالالض

 لاق .هريغ ميكحتو هيب لوسرلا ةفلاخم هبجوأ يذلا عبطلا وهو «هبلق يف اهب بيصأ

 :روتلا) 4 ةف ميف نأ وأ ْنَع نولي يذلا رديف :هلوق يف يروثلا نايفس
 .مهمولق ىلع عبطت نأ يه :لاق ۴

 3(4 اًقيِفَوَمَو امسحي لإ اتدرأ نِ لاب نول كومآَج مف :ىلاعت هلوقو
 .(55؟ :ءاسنلا)

 ناسحإلا الإ كريغ ىلإ انباهذب اندرأ نإ نوفلحيو نورذتعي :يأ :ريثك نبا لاق

 اقيفوتو ةءاسإ ال يأ :ًاناسحإ الإ :هريغ لاقو «ةعئاصملاو ةارادملا :يأ «قيفوتلاو

 .كمكحل ًاطخست الو كل ةفلاخم درن ملو ,نيمصخلا نيب :يأ

 نظي التل هنوسّبليو مهرمأ نع نورذتعي نيقفانملا لاح اذه ناك اذإف :تلق

 ناك اب حرصي نمب فيكف طخستلا وأ لي يبنلا مكحل ةفلاخملا اودصق مهنأ

 وهف «عازنلا دراوم يف ةنسلاو باتكلا مكح نم هنأ معزي ىتح هنورمضي نوقفانملا

 ؟لاض عدتبم امإو رفاك امإ

 هلعفي يذلا هنيعب وه ةيآلا هذه يف مهنع هللا هركذ يذلا نيقفانملا لعفو

 عطاوقلا نيب قيفوتلا اندصق امنإ نولوقي نيذلا .هعضاوم نع ملكلل نوفّرحملا
 نولعجي مث «ةيلقنلا ةلدألا نيبو «مالكلاو ةفسلفلا يه يتلا مهمعزب ةيلقعلا

 نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام اهب نودريو «لصألا ةلالضو ةهافس يه يتلا ةفسلفلا

 اوُبَلَطَتَف ,عطاوقلا اهنومسي يتلا ةفسلفلا فلاخي كلذ نأ اومعز ؛ةمكحلاو باتكلا

 ."'"”فرعت داكت ال يتلا ةغللا ذاوش ىلع هولمحو «ةديعبلا تاليوأتلا هوجو هل

 هَ ْعاَرَأ اوُعاَر اً :ىلاعت لاق اك هللاب ذايعلاو بلقلا غيز ةمالع كلذو ءا ىضرلاو =

 .ًافورعم هاري لب ًاركنم ركنملا یری الف 4 مهبول
 .ءارآلا ةسانكو ناهذألا ةلابزو راكفألا ةتاحن ىه انإو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ے— )( 

 رك هد 00 ص

 .(50 :ءاسلا) 4 مهبول فام هلآ محی تلا کوا ل :ىلاعت هلوقو

 يف (ب ملعأ هللاو «نوقفانملا مه سانلا نم برضلا اذه :يأ :ريثك نبا لاق

 | «مهيف دمحم اي هب فتکاف ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنإف «كلذ ىلع مهيزجيسو «مهمولق

 .مهرهاوظو مهنطاوبب ملاع هنإف

 رَ مهيشنأ تف مهل لف َمُهَظِعَو ع ضرع :ىلاعت هلوقو

 .(3* :ءاسنلا) 7 اًعيِلَب

 :ءايشأ ةثالثب مهيف يم هلوسر هللا رمأ :ميقلا نبا لاق

 ال مهرمأل ًاريغصتو «مهمأشل ًاريقحتو مهل ةناهإ مهنع ضارعإلا :اهدحأ

 .ةخوسنم ريغ اهنأ ملعي اذببو «لامهإو ةكراتم ضارعإ

 اورصأ نإ هتمقنو هسأبو هللا ةبوقع مهفيوخت وهو 4 بظر :هلوق :يناثلاو

 .هيلع لزنأ امو قاي هلوسر ريغ ىلإ مكاحتلا ىلع

 هريثأت غلبي :يأ :405) يلب لَو مهمآ ف مهل لقو## :هلوق :ثلاثلا

 دارملا غولب ىلع لدت ةداملا هذهو «هل لوقما هب رثأتي ال ًانيل ًالوق سيل مهبولق ىلإ

 سفن ىلإ هريثأت غلبيو فيوختلاو رجزلا نم هلئاق دارم هب غلبي لوق وهف '''لوقلاب
 غيلبلا .لوقلا اذهو ءًاحفص نذألا ىلع رمي يذلا لوقلاك وه سيل «هل لوقملا

 هظافلأ ةماخف :يناثلا ءهب سوفنلا ريثأتو «هانعم مظع :اهدحأ ؛رومأ ةثالث نمضتي

 بلقلاو مهسلاك لوقلا نإف بطاخملا ىلع هئاقلإ يف لئاقلا ةيفيك :ثلاثلا ءاهتلازجو

 قلعتم يفو .هب برضي يذلا دعاسلاك بلقلاو .فيسلاكو هعفدي يذلا سوقلاك

 :نالوق 4 مهنا تم :هلوق

 ةهج نم نسح اذهو مهسفنأ يف غيلب ًالوق يأ :4 اًعيلَبإ# :هلوقب :امهدحأ

 .بلقلا رثأت نع جتان هنآأل )١(



 س سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .اهلبق ايف لمعت ال فوصوملا ةفص نأل ؛بارعإلا ةهج نم فيعض «ىنعملا
 يف مهل لق :اهدحأ :نالوق اذه ىلع ىنعملا يفو لقب قلعتم :يناثلا لوقلاو

 لق هانعم نأ :يناثلاو .ةحيصنلا مه ارسم لب مهريغ مهعم سيل مه ًايلاخ مهسفنأ

 .ىنعملا كلذ يف :يأ «تيكو تيك يف نالفل لق :لاقي اک «مهسفنآ ىنعم يف مه

 عالبال إ ٍلوُسَر نِ اتلسو امو ]ف :ىلاعت لاق مث نسحأ لوقلا اذهو :تلق

 هتلسرأ نم ىلع هتعاط تضرف اهنإ :يأ :ريثك نبا لاق 04 :ءاسن» © هللا تيدا

 هنأو ءاهنأش مظعو ةلاسرلا بصنم ةلالج ىلع هيبنت اذه :ميقلا نبا لاقو «مهيلإ

 نوكتف .هنذإب اوعاطيل الإ -مالسلاو ةالصلا مهيلع- هلسر لسري مل هناحبس

 بذك نم نأ هنمض ينو «مهلسرم ةعاط مهتعاط نأل «مهريغل ال مهل ةعاطلا

 «كتعاط بهجت مهنم دحاو كنأ ىنعملاو لسرلا بذك دقف ءاي ًادمحم هلوسر

 امك مهوعاطأ دق اوناك نإف «نيلسرملا نم كلبق نم ةعاط تبجو اك مهيلع نيعتتو

 نذإلا وه انهه نذإلاو ؟كب نونمؤيو «كنوعيطي ال مهل امف مهب اونمآو اومعز
 ةتكن هركذ يفو «مهتعاط تفلخت الل ًايردق ًاينوك ًانذإ ناك ول ذإ «ينوكلا ال يرمألا

 ىلع فقوتت الف «هتعاط يف نذإ هسفن هلاسرإو «هتعاط نيعتت هلاسرإ سفنب هنأ يهو

 هتعاط تبجو هتلاسر تققحت ىتم لب «ةعاطلاب هيف رمأب لاسرإلا ىوس رخآ صن

 ًاينوك ًانذإ انهه نذإلا نوكي نأ حصيو «ةعاطلا يف نذإلل ةنمضتم اهسفن هتلاسرف

 نم نيرمألا ةيآلا نمضتف «هتيادهو هللا قيفوتب عاطيل ىنعملا نوكيو ايردق

 هداشرإو هقيفوتب الإ هلسر عيطي ال ًادحأ نأ ىلع ليلد اهيف نوكيو «ردقلاو عرشلا

 مهتعاط يه لسرلا نم ةياغلا نأ دوصقملاو ءًادج نسح اذهو «هتيادهو

 نم ةدوصقملا ةدئافلا لصحت مل ؛مهريغل ةعباتملاو ةعاطلا تناك اذإف «مهتعباتمو

 .مهلاسرإ

 .لوألا نم نسحأ وهو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت —— _ لاب ابو

 َرسَهْعَتْسَاَو هللا اوُرَمْعَسَساَو دوب ٌحُهَسْشَأ اوملط ذإ هنأ وأو :هلوقو

 .(14 :ءاسنلا) 4 احر ابد هَل أو دَجول ل وسرلا مھل

 مهسفنأل ملظ نم مه دب ال مهيلإ لسرملا نأ هناحبس ملع امل :ميقلا نبا لاق

 وهو «هبجومو ملظلا كلذ رش مهنع عفدي ام ىلإ مهدشرأ ؛مهئاوهأل مهعابتاو

 وهو مهريغ نم يناثلاو ءلجو زع مهبر مهرافغتسا وهو «مهنم امهدحأ :نائيش
 اولعف ىتمف «مهملظب اوفرتعاو «هل اوداقناو .هوءاج اذإ مه ب لوسرلا رافختسا

 ءاهرش مهيقيو مهتائيس رثأ وحميف مهيلع بوتي ًيحر ًاباوت هللا اودجو كلذ
 .هناسحإو هربو هتمحر كلذ عم مهديزيو

 ؟ةيآلا هذه نم ةا يبنلا توم دعب هسفن ملظ نم ظح امف :تلق نإف

 هدنع رافغتسالاو لي هربق ىلإ ءيجملا ىوعد يف سانلا ضعب مالك لهو

 ؟ال مآ حيحص كلذ ىلع ةيآلا هذه لالدتسالاو «هب عافشتسالاو

 ءرافختسالاف ةيآلا هذه نم هيب يبنلا توم دعب هسفن ملظ نم ظح امأ :ليق

 ةبوتلا ةحص يف طرتشي الو «ناكمو نامز لك يف احوصن ةبوت هللا ىلإ بوتي نأو

 رافغتسالاو «هربق ىلإ ءيجملا امأو «عامجإلاب هدنع رافغتسالاو ءهربق ىلإ ءيجملا

 لدت ال ام ىلع لالدتسا وهف ؛كلذ ىلع ةيآلاب لالدتسالاو «هب عافشتسالاو هدنع

 ال هي هيلإ ءيجملا الإ ةيآلا يف سيل هنأل ؛تالالدلا هوجو نم هجوب هيلع ةيآلا

 «لطاب كلذ نأ ملعف «هتوم دعب هب مهعافشتسا ال «مهل هرافغتساو «هربق ىلإ ءيجملا

 ام هيك هيبن ةنسو «هللا باتكب سانلا ملعأ مه نيذلا ةباحصلا نأ كلذ حضوي

 ةياور كلذ زاجأ نم هب لدتسا ام رثكأو «ةعدب كلذ نأ ملعف «ةيآلا نم اذه اومهف

 ناك ول اذه لثمو ًادانسإ امل ملعن ال ةصقلا نأ ىلع ءلوهجم يبارعأ نع يبتعلا

 هتحص مدعل همكح انمزلي ملو "هب جاجتحالا زجي مل يباحص نع ًارثأ وأ ءًاثيدح

 حيحصلا ثيدحلا لوبق طورش نم نأل هذوذشل هب جتحي مل ًاحيحص ًالسلسم ًائيدح ناك ولو (۱)

 .ًاذاش الو ًاللعم نوكي ال نأ



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .فرعي ال يودب نع حصت ال ةصقب اذه يف جاجتحالا زوجي فيكف

 مث رتب ر کس امی وک حب ٌقَح تونو اآ كرو آلم ل :ىلاعت لاق مث
 .(10 :ءاسنلا) 4( ايل اوملسَو َتْيَنصَف اًمِص اجرح مهنا قود یک ال

 ال هنأ ىلع لجو زع هسفن وهو «هب مّسقم لجأب هناحبس مسقأ :ميقلا نبا لاق
 دراوم عيمج يف هال هلوسر مكحي ىتح هلهأ نم نونوكي الو «ناهيولا مهل تبثي

 اذه ىلع رصتقي ملو ,مومعلا غيص نم (ام) ةظفل هنإف نيدلا باوبأ عيمج يفو «عازنلا

 اجرح مهسفنأ يف نودجي ال ثيحب .همكحب مهرودص حارشنا هيلإ ّمض ىتح
 لوبقلاب هنولباقيو «حارشنالاب همكح نولبقي لب .همكح نم رصحلاو قيضلا وهو

 دب ال لب «ناهيإلل ٍفانم اذه نإف ىذق ىلع هنوبرشي الو «ضامغإ ىلع هنوذخأي ال

 يف رظنيلف ًادهاش دبعلا دارأ ىتمو «ردص حارشناو ءىضرو لوبقب هذخأ نوكي نأ

 ام فالخ ىلع وأ «هضرغو هاوه فالخ ىلع همكح دورو دنع هبلق علاطيو «هلاح

 لأ وو ا ةريصب وین لع نضال لب و اهنود امو رابكلا لئاسملا نم هفالسأ هيف دّلق

 نم '''ريثك سوفن يف ةزازح نم مك !هللا ناحبسف (14-16 :ةمايقلا) 40000) ,َريواَعَم

 ىجش نم مكو «اهنم مهدابكأ يف ةرارح نم مكو «درت ملول نأ مهدوبو ءصوصنلا

 :هلوق هيلإ مض ىتح كلذ ىلع هناحبس رصتقي مل مث ءاهدروم نم مهقولح يف

 وهو «نيترم هركذ ماقم مئاقلا ردصملاب هل ًادكؤم لعفلا ركذف © اسيوي
 ملسي اک «ةرباصم وأ ًارهق ال «ًاريلستو ىضرو ًاعوط هب مكح امل دايقنالاو عوضخلا

 ءيش بحأ وه يذلا هديسو هالومل عيطم دبع ميلست لب ءًاهرك هرهق نمل روهقملا
 .ىهتنا .هتايلست يف هحالفو هتداعس نأ ملعي «هيلإ

 ىلع مكحلا دورو دنع ريثكلا سوفن يف ةزازحلاو جرحلا تدجول تشتف ولو «سانلا نم يأ )١(

 .هضرغو هاوه فالخ
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 وه مصتخا امل ريبزلا ةصق اهوزن ببس نأ «حيحصلا» يف درو دقو

 اذإف ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب رابتعالا نكلو ةرحلا جارش يف يراصنآلاو

 هضري ملف ءاضقب ب هللا لوسر هيف ىضق ءام ليسم يف ةمصاخ الوزن ببس ناك

 فالك هتاضقب ضري مل نمب كنظ اف «كلذب ناهيإلا هنع ىلاعت ىفنف يراصنآلا

 لو .نوضرعم مهو اولوت كلذ ىلإ اوعد اذإ لب ء«هعورفو نيدلا لوصأ يف هماكحأو

 نم اوعدب وأ ءاورفك ىتح كلذ مهفكي ملو «هنع سانلا اودص ىتح كلذ مهفكي

 هنع غلبي مو كلذ يف همكحب يضرو .هعورفو نيدلا لوصأ يف همکحو كي هعبتا

 .الوح

 ام مكرو نم أوجرْحأ وأ مكَسْمنَأ اوُلْسْفا نأ ْمِويَلَع امبدَك انا ولو :ىلاعت هلوقو

 .(35 :ءاسنلا) © مت للك الإ هون

 نم ليئارسإ ينب ىلع انبجوأ ام لثم مهيلع انبجوأ ول :-ملعأ هللاو- ىنعملا

 امإ» لجعلا ةدابع نم اوبيتتسا نيح مهرايد نم مهجورخ وأ «مهسفنأ مهلتق

 ءراجشلا دراوم يف لَك لوسرلا مّكحي مل نمل خيبوت اذهو « ْمُهنِي يلق الإ هُم

 ال مهل اف مهعسو يف ام مهيلع انبجوأ امنإ لب كلذ مهيلع بتكن مل نحن :يأ
 !؟كمكحب نوضري الو ,كنومكحي

 © اً دَعَا مش مح َناَكَل وہ َنوُظَحَوي ام اولعم مَا ولو :ىلاعت لاق مث

 ٦٦ :اسلا) )ا یف اطر َحُهتَيدَهَلَو 7 اًميِظَع ل ادام مھدی ادو
64 . 

 نورقملا هيبنو هرمأ وهو «هب مهظعي ام اولعف ول مهنأ ىلاعت ربخأ :ميقلا نبا لاق

 ًايبثت دشأو «مهايندو مهنيد يف مهل ًاريخ هيبغ كرتو «هرمآ لعف ناكل هديعوو هدعوب

 دنع مهبولقل ًاتابثو «مهتادارإو مهمئازعل ةوقو «مهئاهيإل ًاقيقحتو ءقحلا ىلع مه
 ىلاعت هللا ةعاطف ةيدرملا تاوهشلاو ةلضملا تاهبشلا تادراو دنعو «لطابلا شويج
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 اذهو «هتريصب ذافنو هتادارإو همئازع ةوق هتوقو بلقلا تابث ببس يه هلوسرو

 رمثت هتفلاخمو ءاهيلع بلقلا تابثو «ةيادهلا رمثت هايي لوسرلا ةعاط نأ ىلع ليلد

 .هتأبن مدعو «هيارطضاو ءبلقلا غيز

 الرع ْمُهَسدَهَلَو ا اَميِظَع جَ اسا نی ھت اَدإَوإ» :ىلاعت لاق مث

 ةعاط ىلع بترملا ءازجلا نم عاونأ ةعبرأ هذهف 77-08 :ءاسلا» ل ايق

 لغ لوسرلا

 .اہ قلطملا ريخلا لوصح :اهدحأ

 .ةبلغلاو رصنلل نمضتملا ةوقلاو تبثتلا :يناثلا

 .ةرخآلا يف مهل ميظعلا رجألا لوصح :ثلاثلاو

 اهتبجوأ ةيناث ةياده يه ةيادملا هذهو .ميقتسملا طارصلا مهتياده :عبارلاو

 :نيتيادهب ةفوفحم يهف اهيلع ةقباسلا ةيادهلا ةرمث ةي هتعاطف ة5 لوسرلا ةعاط

 ءافتنا ىلع لدي اذهو ءاهل ةرمث يه اهدعب ةيادهو «ةعاطلا ببس يهو اهلبق ةياده

 .ةالك لوسرلا ةعاط ءامتنا دنع ةعبرألا رومألا هذه

 ني مولع هَل أ هلأ ل هلأ عطب نمو :ىلاعت لاق مث
 014: 4 بز اًقيِف انسي "و يحلل ياد تلا يقي دل او نحيل

 اک هتعاط نأ هناحبس ريخأف :ميقلا نبا لاق

 مهو «نويبنلا فانصأ ةعبرأ مهو «ةلماكلا ةداعسلا لهأ مهو هيلع معنا

 معنملا ءالؤهف نوحلاصلا مث ءادهشلا مث مهدعب مهو نوقيدصلا مث «مهلضفأ

 يهتقفارمب الإ دحأل حالف الو «نوزئافلا ءادعسلا مهو ةماتلا ةمعنلا مهيلع

 الإ اهيلإ ليبس الو يب لوسرلا ةعاطب الإ مهتقفارم ىلإ ليبس الو «مهعم نوكلاو

 هل سيلف ؛هب ءاج امو هتئسب ملعلا مدع نم نأ ىلع لدف هب ءاج امو هتنس ةفرعمب

 ينتيل اي :لوقيو «ةمايقلا موي هيدي ىلع ضعي نمت وه لب «ليبس ءالؤه ةقفارم

 هللا مت 2



 زس سس --(0
 .ًاليبس لوسرلا عم تذحت

 معنملا ءالؤه ةقفارم ىلإ عازنلا دراوم يف الب لوسرلا مّكحي مل نمل ام :تلق
 يف لَك لوسرلا مكح نم نأ هدنعو «كلذ ىلإ ليبس هل نوكي فيكو «ليبس مهيلع

 لصأ اذهو .هلوسرو هللا ةعاطب هل ىنأو «عدتبم وأ قيدنز امإ وهف عزنلا دراوم

 ريغ اومّكح اذإ ''”نودتهم مہ نوبسحي كلذ عمو «هنيد هيلع ىنب يذلا هداقتعا

 .نوملعي ال مہنأک مهروهظ ءارو همكح اوذبنو ءاي لوسرلا

0 2 

 )١( توُدَسْفُم مبا توس ا نود نم يلوا يطل ادق م و: ىلاعت لاق اك ((. چ



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 2 00و ل س 22م . 0 .٠ مص و ا سر ر د ر

 نع اَمَّنِإ أَوُلاَف ٍضْرَأْلا ف اودي ال مهل ليف اًدإَو و :هلوقَو

 ١١(. :ةرقبلا) ر روحل

 نع اَمّنِإ اَوُلاَف ٍضَرَأْلا ىف أوُدِسْفُف ال مهل لي اد :هلوقو» :لاق

 ناكو «ضرألا يف اوصعت ال :ينعي ةيآلا يف :ةيلاعلا وبأ لاق .«4000) وحلم

 دقف هللا ةيصعمب رمأ وأ ءضرألا يف هللا ىصع نم نأل ؛هلل ةيصعم كلذ مهداسف

 .ةعاطلاب ءاسلاو ضرألا حالص نأل ؛ضرألا يف دسفأ

 لزنأ ام ريغ ىلإ مكاحتلا ىلإ اعد نم نأل ؛رهاظ ةمجرتلل ةيآلا ةقباطمو :تلق

 .داسفلا مظعأب ىتأ دقف هللا

 هنأ هبحاص ىعدا نإو «ةنسلا عم يأرلا حارطا بوجو ىلع ليلد ةيآلا ينو

 بجعلا نم رذحلاو هللا لزنأ ام كرت يف رذعب سيل حالصإلا ىوعد نأو «ةحلصم
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eر ر و  ¶ . iَّنِإ اًعمطو افوَح هوغداو اهجتلصإ دب ٍضرألا ف أودي لو # :ُهَلوَقَو هع رے یکے ورود ص أ سا لس حس  
 .(55 :فارعألا) 4(ا نينسحملآ ىم بم دمت 9

3-3 ١ 

 4 اًهِحلِضِإ دب ٍضْرَأْلاِف أودي الو :هلوقو» فنصملا لاق

 «ضرأللا لهأ ىلإ ةه ًادمحم ثعب هللا نإ :ةيآلا هذه يف شاّيع نب ركب وبأ لاق

 لَك دمحم هب ءاج ام فالخ ىلإ اعد نمف ةي دمحمب هللا مهحلصأف داسف يف مهو

 اهيف اودسفت ال :نيرسفملا رثكأ لاق :ميقلا نبا لاقو ءضرألا يف نيدسفملا نم وهف

 نايبو ءلسرلا ثعبب اهايإ هللا حالصإ دعب هللا ةعاط ريغ ىلإ ءاعدلاو يصاعملاب

 هب كرشلاو «هريغ ىلإ ةوعدلاو هللا ريغ ةدابع نإف .هللا ةعاط ىلإ ءاعدلاو «ةعيرشلا

 ةفلاغو كرشلاب وه (نإ ةقيقحلا يف ضرألا داسف لب «ضرألا يف داسف مظعأ وه

 لوسر ريغ عبتم عاطمو «هريغ دوبعم ةماقإو «هللا ريغ ىلإ ةوعدلاو كرشلاف .هرمأ

 هللا نوكي نأ الإ اهلهأل الو ال حالص الو «ضرألا يف داسفلا مظعأ وه اي هللا

 .الإ سيل هلوسرل عابتالاو ةعاطلاو «هريغل ال هل ةوعدلاو «دوبعملا وه هدحو

 فالخو هتيصعمب رمأ اذإف داب لوسرلا ةعاطب رمأ اذإ هتعاط بجت انإ هريغو

 يف حالص لك دجو «ملاعلا لاوحأ ربدت نمو «ةعاط الو هل عمس الف «هتعيرش

 «ءالبو ةنتفو ءملاعلا يف رش لكو «هلوسر ةعاطو «هتدابعو هللا ديحوت هببسف ضرألا

 هللا ريغ ىلإ ةوعدلاو «هلوسر ةفلاخم هببسف «كلذ ريغو ودع طلستو طحقو

 .ىهتنا .هلوسرو

 ام ريغ ىلإ مكاحتلا ىلإ وعدي نم نأل «ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم هجو نيبتي اذهبو
 .داسفلا مظعأب ىتأ دقف «لوسرلا ىلإو هللا لزنأ
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 45) توثق وول اَكْح وکلا و ُنَسَحأ نمو ني ةا مح ] :ةلوُكَ
 .(6 :ةدئاملا)

 ا

 نم ىلع ىلاعت رکنی :ريثك نبا لاق .(4 نوعي ةَيهجلا مكَحَفَأ # :هلوقو» :لاق

 ام ىلإ رش لك نع يهانلا ءلدعو ريخ لك ىلع لمتشملا ىلاعت هللا مكح نع جرخ
 نم دنتسم الب لاجرلا اهعضو يتلا تاحالطصالاو ءاوهألاو ءارآلا نم هاوس

 مكحي اك «تالاهجلاو تالالضلا نم هب نومكحي ةيلهاجلا لهأ ناك امك هللا ةعيرش

 نم ًاعومجم ًاباتك مه عضو يذلا ناخ زكنج نع ةذوخأملا تاسايسلا نم راتتلا هب

 نم ريثك اهيفو ءاهريغو ةيمالسإلا ةّلملا نم ىتش عئارش نم اهسبتقا ماكحأ
 باتكلاب مكحلا ىلع هنومدقي ًاعرش هينب يف راصف «هرظن درجم نع اهذخأ ماكحألا
 هلوسرو هللا مكح ىلإ عجري ىتح هلاتق بجي رفاك وهف ؛كلذ لعف نمو «ةنسلاو

 نوديري :يأ :4 َدَوُمبيِة اهل مكَحَهَأ $ :ىلاعت لاق ريثك الو ليلق يف هاوس مكحي الف

 نمل همكح يف هللا نم لدعأ نمو :يأ 4( َنوُمِقْوب ِْوَقِل امكَح وأ یم ٌنَسْحَأ نمو

 هدابعب محرأو «نيمكاحلا مكحأ ىلاعت هنأ ملعو «نقيو نمآو «هعرش هللا نع لقع

 لك يف لداعلا «ءيش لك ىلع رداقلا «يش لكب ماعلا ىلاعت هنإف اهدلوب ةدلاولا نم

 .ءيش

 ىغتبا دقف «هلوسرو هللا مكح ريغ ىغتبا نم نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو :تلق

 .ناك ام ًانئاك ةيلهاجلا مكح
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 ىَنَح مُكُذَحَأ ُنِمْوُيَأل»١ :َلاَق اي هلل | َلوُسَر َّنَأ وُرِمَع نب هللاِدبَع نڪ ء و

 باتِك يف ُهاَنيَوَر ٌحيِحَص ْتيِدَح :يِوَوَنلا لاَ اوب ُثئج امل ًاَعبت اوه َنوُكَي
 .ےیجص ٍداَنسإب حلا

 باتك يف يعفاشلا يسدقملا ميهاربإ نب رصن حتفلا وبأ خيشلا هاور ثيدحلا اذه

 وهو «يوونلا نع فنصملا لاق 8 حيحص دانسإب «ةجحملا كرات ىلع ةجحلا»

 يناربطلا هاورو «ةنسلاو ثيدحلا لهأ دعاوق ىلع نيدلا لوصأ ركذ نمضتي باتك

 نأ اهوأ يف طرش يتلا (نيعبرألا» يف ميعن وبأ ظفاحلاو «مصاع يبأ نب ركب وبأو

 “دج ديعب ثيدحلا اذه حيحصت :بجر نبا لاقو «رابخألا حاحص نم نوكت

 .مهضعب هبقعتو «"' اهركذ هوجو نم
 هلوقك ريثك نآرقلا يف هلصأو هدانسإ حصي مل نإو ًاعطق حيحص هانعمو :تلق

 د0 :ءاسلا) © رهيب رجس امه وکی ىح تونو ال يرو الف # :ىلاعت

 ةر مه 0 نأ ارمأ :هلوسرو ها ىَصَق اذل ٍةمْؤُم او وم نا امو :هلوقو «ةيآلا

 روعي امَنأ ملعأف كل اجت رل نق :هلوقو «6 :بازحالا» أ“ مهم 7

 راسة مدع رشي الف تايآلا نم كلذ رخو 6١((« :صصقلا) 4 او

 .هلهأ نم نوكي الو بجاولا ناهيإلا هل لصحي ال :يأ :«مكدحأ نمؤي ال» :هلوق

 ءاج امل ًاعبت هاوه نوكي نأ ناهيإلا لامكو ءيشلا ضعب تعب هلئس يف ناك نإو حيحص هانعم ثيدحلا )١(

 .كلذ بسحب هناميإ صقنيف هريغ وأ لال ًاعبت هاوه نوكي دقو -مالسلاو ةالصلا هيلع- هب

 .«مكحلاو مولعلا عماج» يف (۲)

 .ثيدحلا اذه حيحصت يف داعبتسا بجر نبا بقعت يف (۳)

 .4 هللا برق ید شرع ةليوه ميتا نِي لص نمو )€(

 .تايآلا نم ذخؤي هانعم نآل (5)



 سسس ااا-ااب ديمحلا زيزعلاريسيت

 ام :يأ ءرصقلاب هاوه مهضعب لاق :(هب تئج ام ًاعبت هاوه نوكي ىتحا :هلوق

 هنأ قالطإلا دنع ىوه لا لامعتسا يف فورعملا مث «هيلإ ليمتو هسفن هبحت :يأ هاوهي

 دقو (75 :ص) 4 لل ليس نڪ كضيف یوا عييت 5 کو : :هنمو «قحلا فالخ ىلإ ليملا

 قحلا ةبحم يف لمعتسا ابرو «هريغو قحلل ليملا لمشيل ةبحملاو ليملا ىلع قلطي

 يبنلا تعمس له لئس هنأ لاسع نب ناوفص ثيدح يف اک هيلإ دايقنالاو .ةصاخ

 دحلا ...ىوه لا ركذي لكي

 لماك ًانمؤم نوكي ال ناسنإلا نأ وهف «ثيدحلا ىنعم امأ :بجر نبا لاق

 رماوألا نم لهي لوسرلا هب ءاج امل ةعبات هتبحم نوكت ىتح بجاولا ناييإلا

 اذه لثمب نآرقلا درو دقو .هنع یہن ام هركيو هب رمأ ام بحيف ءاهريغو يهاونلاو

 :لاق امك هللا هرك ام بحأ وأ «ىلاعت هللا هبحأ ام هرك نم هناحبس مذو «عضوم ريغ يف

 دماي لد # :لاقو 5 :دمع) 4050 رُهَكَمْعأ طح ها کرنا آم أوُهِركَر هنأ ید ا“

 ۸ :دمع) 0( رهلمعأ طبخت .ةكوضر اوُهرَكصَو هلآ طخشأ ام اونا

 هيلع بجو اهب نايتإلا هل بجوت ةبحم هللا هبحأ ام بحي نأ نمؤم لك ىلع بجاولاف
 ام هركي نأو .ًالضف كلذ ناك هنم هيلإ بدن اهب ىتأ ىتح ةبحملا تداز نإف «هنم

 ىتح ةهاركلا تدادزاف «هنم هيلع مرح اع فكلا هل بجوت ةهارك هللا ههرك

 .ًالضف كلذ ناك ًابيزنت ههرك مع فكلا تبجوأ

 ام هبلقب بحي نأ هل كلذ بجوأ «هبلق نم ةقداص ةبحم هلوسرو هللا بحأ نمف

 .هلوسرو هللا هب ىضري اب ىضريو .هلوسرو هللا ههركي ام هركيو هلوسرو هللا هبحي

 بحلا اذه ىضتقمب هحراوجب لمعي نأو «هلوسرو هللا طخسي ام طخسيو

 .ضغبلاو

 هللا ههركي ام ضعب بكترا نأب «كلذ فلاخي ًائيش هحراوجب لمع نإف

 ىلع كلذ لد «هيلع ةردقلاو هبوجو عم هلوسرو هللا هبحي ام ضعب كرت وأ ءهلوسرو



xxx)ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .ةبجاولا ةبحملا ليمكت ىلإ عجريو «كلذ نم بوتي نأ هيلعف «ةبجاولا هتبع صقن
 هللا فصو دقو «هلوسرو هللا ةبحم ىلع سفنلا ىوه ميدقت نم ًاشنت يصاعملا عيمجف

 عاق ك وب يتسم نإ :للاعت لاقف هباتك نم عضاوم يف ىوح ا عابتاب نيكرشملا
 ىلع ىوه لا ميدقت نم أشنت نإ عدبلا كلذكو 5٠« :صصقلا) © مُهءآوْهَأ وعش امن

 ىوحلا ميدقت نم عقت امنإ يصاعملا كلذكو «ءاوهألا لهأ اهلهأ يمس اذحلو «عرشلا

 ًاعبت نوكي نأ هيف بجاولا صاخشألا بح كلذكو هللا هبحي ام ةبحمو هللا ةبحم ىلع

 ال لوسرلا هب ءاج امل

 ءايبنألاو ,نيقيدصلاو لسرلاو ةكئالملا نم هللا هبحي ام ةبحم نمؤملا ىلع بجيف

 بحي نأ» ناهيإلا ةوالح دوجو ةمالع ناك اذحلو .ًامومع نيحلاصلاو ءادهشلاو

 نوكي اذهبو ءًامومع هللا ههركي نمو هللا ءادعأ ةالاوم مرحتو ؛هلل الإ هبحي ال ءرملا

 لمكتسا دقف «هلل عنمو هلل ىطعأو .هلل ضغبأو هلل بحأ نم»و .هلل هلك نيدلا

 يف ًاصقن كلذ ناك «هسفن یوه هعنمو «هؤاطعو «هضغبو «هبح ناك نمو .«ناهبإلا

 لوسرلا هب ءاج ام عابتا ىلإ عوجرلاو «كلذ نم ةبوتلا هيلع بجتف «بجاولا هناميإ

 سفنلا ىوه ىلع هلوسرو هللا ىضر هيف امو «هلوسرو هللا ةبحم ميدقت نم هِي

 .ًاصخلم ىهتنا .اهدارمو

 هاوه نوكي ىتح نمؤي ال لجرلا نأ ةهج نم ةرهاظ بابلل ثيدحلا ةقب ةقباطمو

 وأ مكحب مكح اذإف .هريغو مكحلا يف ىتح ءيش لك يف یب لوسرلا هب ءاج ام ًاعبت

 .هدعب هل رايتخا الو «هنع نمؤملل ديحم ال يذلا قحلا وهف ءءاضقب ىضق
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 رس ديمحلا زيزعلاريسيت

 0 ےس ل ك ر
 ةَموُصخ ِدوُهيلا َنِم ٍلُجَرَو َنيِِفاَْلا َنِم ٍلُجَر َنِِب ناگ :يبعشلا لاقو 0

 لَو ةَوْشّرلا ٌدْحأي ال هنأ َفَرَع ُهّنأل محم لل ٌمكاَحَتَت :يِدوُهيلا لاق
 ًانهاگ اتا أ قفل قوش ا مآ ِهملِعل دولا لإ ُمُكاَحَتَت :یفاتلا

 .ةبآلا 4 َنوُمْعْرَب بدلا َلِإَرَت ملا : تَرَ ... .هيلإ کايف يج يف

 .هوحنب رذنملا نباو هريرج نبا هاور رثآلا اذه

 ىلع فقأ مل .«ةموصخ دوهيلا نم لجرو «نيقفانملا نم نيلجر نيب ناك» :هلوق

 :لاق متاح يبأ نباو «رذنملا نباو قاحسإ نبا ىور دقو «نيلجرلا نيذه ةيمست

 ءريشبو «ديز نب عفارو ءريشق نب بتعمو «هتبوت لبق تماصلا نب سالجلا ناك

 تناك ةموصخ يف نيملسملا نم مهموق نم لاجر مهاعدف «مالسإلا نوعدي اوناك
 :مهيف هللا لزنأف ةيلهاجلا ماكح ناهكلا ىلإ مهوعدف يب هللا لوسر ىلإ مهنيب

 .ةيآلا 4 َنوُمُعَْي تلا رت م 0
 يبلعثلا ىور لب ءالؤه دحأ يبعشلا ةصق يف روكذملا قفانملا نوكي نأ لمتحيف

 .رشب همسا قفانملا نأ سابع نبا نع

 وهو :تاداعسلا وبأ لاق .ءارلا ثيلثتب يه .«ةوشرلا ذخأي ال هنآ فرع» :هلوق

 املا ىلإ هب لصوتي يذلا ءاشرلا نم هلصأو «ةعناصملاب ةجاحلا ىلإ ةلصولا

 .ذخآلا :يشترملاو «لطابلا ىلع هنيعي يذلا يطعي نم :يشارلاو

 مآ اهبلط ءاوس «لطابلاب مكحيل هاطعي ام يه مكاحلا ةوشر اذه ىلعف :تلق

 يف هلدع نوملعي هءادعأ نأل .هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش ىلع ليلد هيفو .ال

 .لطابلا ماكح فالخب ةئ ةوشرلا رذق نع هتهازنو .ماكحألا

 .نهاكلا اذه ةيمست ىلع فقأ مل .«ةنيهج يف ًانهاك ايتأي نأ ىلع اقفتاف» :هلوق

 :لاق .ةيآلا لوزن ببس يف يدسلا نع «متاح يبأ نباو ءريرج نبا اهاور ةصق فو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مي لاس :)

 .ةصقلا ركذو يملسألا ةدرب يبأ ىلإ ةنيدملا اولخدف «مكنم مركأ نحن :ةظيرق
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 اک يبنلا ىلإ لل عفارن د :اًمهدحأ ل

 ةاَرَت مَ .ينّرشألا نب بعگ ىلإ :ٌرَخآلا لاق اَمُهَدَحَأ ُهَل َرَكَذَم َنَمُع ىلإ اَعَقاَرَت
 ِفيّسلاِب ُهَيَرَصَق : مَعَ لاق :َكِلَّذَكَأ لک هلل | ٍلوُسَرِب ص , 1 يِذّْلل ّلاَقَف .ًةّصِلا

 .(ُهَّلَبَقُف

 هاور ام فنصملا قايسل اهبرقأ نم ةددعتم قرط نم تيور دق ةصقلا هذه

 َمُهَّنَأ ومع تلا ىلإ رَ ملا :هلوق يف سابع نبا نع يوغبلا هركذو يبلعثلا
 مصاخ رشب :هل لاقي نيقفانملا نم لجر يف تلزن :لاق ةيآلا ٠٠٠ :ءاسلا اونم

 مث فرشألا نب بعك ىلإ قفانملا هاعدو دا هللا لوسر ىلإ يدوهيلا هاعدف ًايدوهب

 ىلإ مكاحتن لاعت :لاقو قفانملا ضري ملف يدوهيلل ىضقف ءب يبنلل امكتحا اإ

 هئاضقب ضري ملف 5 هللا لوسر انل ىضق :رمعل يدوهيلا لاقف باطخلا نب رمع
 لخدف ءاكيلإ جرخأ ىتح اكناكم :رمع لاقف «معن :لاق ؟كلذكأ :قفانملل لاقف

 1 نمل يضقأ اذكه :لاق مث درب ىتح قفانملا قنع برضف جرخ مث «هفيس لمتشاف
 ."”تلزنف .هلوسرو هللا ءاضقب ضري

 لاقو .لوحكم نع ةصقلا هذه «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا ىورو

 لتق دق رمع نإ :لاقف ي هللا لوسر -مالسلا هيلع- ليربج ىتأف :اهرخآ يف

 وبأ هاورو «قورافلا يمّسف ءرمع ناسل ىلع لطابلاو قحلا نيب هللا قرفو «لجرلا

 نبا هاورو «ريثك نباو «مالسإلا خيش ركذ ام ىلع «هريسفت» يف ميحد نب قاحسإ

 :هيفو ءةصقلا ركذو «دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا قيرط نم هيودرم نباو «متاح يآ

 «لتقلا ىلع رمع مدقي نأ دعبي هنأل رمع نع تبثت ال اهنأ برقألاو ءدانسإ الل سيل ةصقلا هذه )١(

 مكحب ضري مل يذلا قفانملا ناك نإو هيف هنذأتسي الو هريشتسي الو هيدي نيب دوجوم ا يبنلاو

 .لتق هقافن رهظأ اذإ قيدنزلا نأ لمتحيو باتتسي هنأ لمتحيف رفكي هنإ لاقي دق ل هللا لوسر



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م

 :هللا لزنأف «نمؤم لتق ىلع رمع ئرتجي نأ نظأ تنك ام» كي هللا لوسر لاقف

 هركف «هلتق نم رمع ئربو لجرلا كلذ مد ردهف «ةيآلا تومي َكَيَرَو ل

 :هلوق ىلإ © مْكَسْمنَأ اولشفا نأ َموِْلَع اتك انآ َوَلوإ# :لاقف هدعب كلذ نسي نأ هللا

 4© تينت دئاو)
 نع ينغي ًالوادت فلخلاو فلسلا نيب ةلوادتم ةروهشم ةصقلا هذهف :ةلمجلابو

 فرشأللا نب بعكو ءاهدانسإ فعض اهرضي الو «ةريثك قرط امو «'”دانسإلا

 هنأ هريغو قاحسإ نبا ركذ .مهئاملعو دوهيلا ءاسؤر نم توغاط وه انه روكذملا

 يط ينب نم ًايبرع ناكو «ةئيدملا دوم نم هعداو نم ةلمج يف ةي يبنلل ًاعداوم ناك

 ةكم ىلإ بهذو هيلع كلذ ىش ردب لهأ لتق |ملف :اولاق ريضنلا ينب نم همأ تناكو

 ملأ ل :هيف هللا لزنأ ىتح مالسإلا نيد ىلع ةيلهاجلا نيد لّضفو شيرقل مهاثرو
 : رع تصر سا م مارب د س < کھ 7 e ى 0 نا ل ر

 ت يالت ولوق بو توعطلاو ِتّبجْلاب تونو ت ڪ]ا َنْماَبيِصَن أونوأ يلا َلِإَرَت

E Aد ر س رس ر رس  
 ةنيدملا ىلإ عجر امل مث ٠١« :ءاسل» ل اليبس اوما َنبِدل َّنِم ئَدَهأ التم أو ٠

 مهاذآ ىتح نيملسملا ءاسنب بّبشو اي هللا لوسر اهب وجه راعشألا دشني ذخأ

 ركذو «هلوسرو هللا ىذآ دق هنإف .فرشألا نب بعكل نم» :ِهكي يبنلا لاق ىتح

 - رشب نب دابعو ءربج نب سبع وبأو ةلئان وبأو «ةملسم نب دمحم هلّئقو .هلتق ةصق

 هلوسرو هللا ريغ ميكحت ىلإ ءاعدلا نأ دئاوفلا نم ةصقلا يفو «"”-مهنع هللا يضر

 لوسر ءادعأ ةفرعمو «لضاف مامإ ميكحت ىلإ ءاعدلا ناك ولو «نيقفانملا تافص نم

 «ىلاعت هلل بضغلا اهيفو «ماكحألا يف لدعلاو ملعلا نم هيلع ناك اب ب هللا

 ماكحأ يف نعط نم نأ اهيفو «-هنع هللا يضر- رمع لعف اى هللا رمأ يف ةدشلاو

 ثيدح نم مكف ةرهشلاو لوادتلاب نوفتكي ال نيثدحملاو نيققحملا نإ لاقي دقف رظن هيف اذه )١(

 .عوضوم وهو روهشم
 .هلتقل ةباحصلا ءالؤه سد كي يبنلا نأو يراخبلا اهاور فرشألا نب بعك لتق ةصق (؟)



 ركنملا رييغت زاوج اهيفو «ىلوأ لب قفانملا اذهك لتق هنيد نم ءيش يف وأ ةي يبنلا

 يتلا تاركنملا نم ًائيش لعف نم ريزعت كلذكو «مامإلا هيف نذأي مل نإو ""ديلاب

 عوقو ىلإ ىدأ ابرو «كلذب ىضري ال مامإلا ناك اذإ نكل «ريزعتلا اهيلع قحتسي

 نع يفكت ال قحلا ةفرعم نأ اهيفو «طقف ريزعتلا يف هنذإ طرتشيف ةنتف وأ ةقرف

 ريثك يف هيلإ نومكاحتيو هللا لوسر ًادمحم نأ نوملعي دوهيلا نإف «دايقنالاو لمعلا
 .”رومألا نم قرح 3
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 :تالاح عيرأ هل ركتملا راكنإ نأ -هللا هحر- ميقلا نبا ركذ )١(

 ضعب عم ّرم مالسإلا خيش نأب هل لثمو ءزوجي ال اذهف هنم ركنأ هراكنإ ىلع بترتي نأ :اهدحأ

 ءالؤه نإ :لاقو مهعنمف مهيلع اوركني نأ اودارأف رمخلا نوبرشي راتتلا نم موق ىلع هباحصأ

 .سوفنلا لتق نع رمخلا برشب نولغتشي
 .عنملا برقألاو ركنملا نم داهتجا لحم اذهف هلثم ركنم هراكنإ ىلع بترتي نأ :يناثلا

 .بجي اذهف «هنود ركنم هراكنإ ىلع بترتي نأ :ثلاثلا

 .ثلاثلاك راكنإلا بجي اذهف ءركنم هفلخي الو ركنملا لوزي نأ :عبارلا

 فرعي سيلبإ كلذكو ءاورفك هب ءاج ام لكب اولمعي ملو ءيش لك يف هيلإ اوداقني مل امل مهنكل (؟)

 .نوعرف كلذكو دايقنالاو لمعلا نع ربكتسا هنكل قحلا



x 9ديمحلا زيزعلا ريسيت  

 باب
 “تافصلاو ءامسألا نم ًائيش دحج نم“ نم

 صر سرس ر کل ج 2

 هيَ وه الإ هَل آل ير وه لف قمري ورق

 : حدا
 ؟كلاه وأ جان وه له همكح ام دارملاو «هتافصو هللا ءس نم :يأ

 هئاسأب ناهيإلاو هللاب ناميإلاب الإ لصحي ال ديحوتلا لب ديحوتلا قيقحت ناك الو

 عاونأ ةثالث ديحوتلاف ًاضيأو كلذب ناميإلا بوجو ىلع فنصملا هبن ؛هتافصو
 ىلإ ةليسو نالوألاو «ةدابعلا ديحوتو «تافصلاو ءامسألا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت

 هيبنتلا بسانف ةمزالتم اهلكو رمألاو قلخلاب ةدوصقملا ةمكحلاو ةياغلا وهف ثلاثلا

 .تافصلا ديحوتب نايإلا ىلع

 .ةيآلا 4 لاب نورم مهول :ىلاعت هللا لوقو» :لاق

 :ىلاعت لاق امك هب نورقي مهنإف هللا نودحجي مهنأ ال مسالا اذه نودحج :يأ

 ةفئاط وأ شيرق رافك اذهب دارملاو (۸۷ :فرخزلا) © ها نويل مهقلح س مهتلاس اوم هد وسر هود ي وسد نيكو لف

 موي يلعل ويم يبنلا لاق امل اذهملو ؛ًالهج وأ ًادانع مسالا اذه اودحج مهنإف مهنم

 كرتي وهف مكحلا ركذي الو مجرتي ام ًاريثك هنإف مجارتلا يف يراخبلا كلسم -هللا همحر- كلس )١(

 ةلدألا بسح ىلع رفك وأ ؛مرحم وأ بحتسم وأ بجاو وه له لمأتيل سردملاو بلاطلل مكحلا
 امهوحنو رجح وأ ةرجشب كربت نم باب «ةقباسلا ةمجرتلاك ةمجرتلا هذهو «بابلا يف اهركذ يتلا

 .مكحلا كرتو

 ةرعاشألا فالخب مهريفكت حجرألا ةلزتعملا كلذكو ةيمهجلاو .رفك دقف وأ ربكأ ٌرفك وهف يأ ()

 .(زاب نبا خيشلا انخيش) ةعدتبم مهنأ باوصلاف



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 «ميحرلا الو نمحرلا فرعن ال :اولاقف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا» :ةيبيدحلا

 «باذكلا ةمليسم نونعي «ةمايلا نمر الإ نمحر لا فرعن ال» :تاياورلا ضعب يفو

 اذهب نورقيف ةيلهاجلا لهأ نم ريثك امأو «مسالا اذهب ىمست دق ناك هللا هحبق هنإف

 :مهضعب لاق امك مسالا

 قلطيو دقعي نمحرلا اشي امو

 نم نوبأي مهنأل ؛هب نورقي ال :يأ :4 لاب ورق مهول :ريثك نبا لاق

 ىّمس ىلاعت هللا نآل ؛ةرهاظ ةمجرتلل ةيآلا ةقباطمو «ميحرلا نمحرلاب هللا فصو

 ءرفك هتافصو هللا ءاسأ نم ءيش دوحج نأ ىلع لدف «ًارفک هئاسأ نم مسا دوحج

 مهوحنو ةلزتعملاو ةيمهجلاو «ةفسالفلا نم هتافصو هللا ءاسأ نم ًائيش دحج نمف

 ةلزتعملاو ةيمهجلا نإف ةفصلا وأ مسالا نم دحج ام ردقب رفكلا نم بيصن هلف

 نورقي ال قيقحتلا دنعف ''”تافصلاو ءاسألا سنجب نورقي اوناك نإو مهوحنو

 كرابت برلاب ةمئاق تافص ىلع لدت ال ةضحم مالعأ مهدنع ءامسألا نأل ؛ءيشب

 .(9 :دعرلا) ا بام ِهلِإَو كو هع وهال هلل ير وه لقول :هلوقو

 نمهرلا :يأ وه ىلاعتو كرابت نمر لاب مهرفك يف مهيلع ادار دمحم اي لق :يأ

 نوركني مهنإف ةلزتعملا امأو «تافصلاب الو ءامسألاب نورقي ال ةيمهجلا نإف ؛لمجم مالكلا اذه )١(

 يف ميقلا نبا لاق امك ملعلا لهأ نم ريثك ةيمهجلا رفك اذهو ءةضح مالعأ اأ نورقيو تافصلا

 :ةيفاشلا ةيفاكلا

 نادسلبلا يفءملعلا نمرشع | يننوسمحل مهرفك دلقتدقلو

 يناربطلا هلبق هاكح كمه 2 انعهاكح مامإلا ٌيئاكلاللاو

 نم قيرف ةلزتعملا رفك كلذكو «نانايفسلاو كرابملا نبا مهنم ةيمهجلا اورفك ملاع ةئمسمخ يأ

 اولوأت لب اودحجي ل مهنإ :لاق مهرفكي مل نمو «نوركنمو نودحاج ةقيقحلا يف مهنأل ؛ءاملعلا

 .عدبلاو ءاوهألا لهأ نم مهف



 ديمحلا زيزعلا ريسيت بج لللامو

 هيلإ يأ «باتم هيلإو «تلكوت هيلع «هاوس دوبعم ال :يأ وه الإ هلإ ال يبر لجو زع
 «ريرج نبا لاق .ةبوتو ءًاباتم تبت :لئاقلا لوق نم ردصم وهو «يتبوأو يعجرم

 كلذك ناك اذإو «ةدابع ةبوتلا نأ ىلعو «ةدابع لكوتلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو

 بوتأ ينإ مهللا ال يبنلل هدي تعطق دقو قراس لاق املو "كرش هريغ ىلإ ةبوتلاف
 .دمحأ هاور «هلهأل قحلا فرعا :يب يبنلا لاق دمحم ىلإ بوتأ الو كيلإ
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 نإف نييمدآلا قوقح نم ناك ام امأ ءاكرش هللا ريغل ةبوتلا نوكت هللا قوقح نم وه اميف اذهو )١(

 :-اهنع هللا ىضر- ةشئاع تلاق امك ةحماسملا بلطو مهيلإ راذتعالا ىهو ةزئاج مهيلإ ةبوتلا

 .قح هل نكل هللا قح نم لوسرلا قح ناك نإو ««هلوسرو هللا ىلإ بوتأ»



 احا ل ديمحلا زيزعلاريسيت

 “ودیر َنوُفرْعَي اب سالا اوُنَدَح»١ :ٌنلَع لاق .ٌيِراَكُبلا حبِحَص١ فَ

 .(!؟ُةَلوُصَرَو هللا بذ وَ

 مث ًالوأ هقّلع تاياورلا ضعب يف هنكل ًاقلعم ال ًادنسم يراخبلا هاور رثألا اذه

 فورعم نع «ىسوم نب هللادیبع نع هاورف ًالوأ هدانسإ قاس اهضعب ينو «هدانسإ ركذ
 .«هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ» :هظفلو «هب يلع نع «ليفطلا يبأ نع ذوبّرخ نبا

 يف سايإ يبآ نب مدآ دازو :ظفاحلا لاق .نومهفي اب :يأ :«نوفرعي امب» :هلوق

 «نوركني ام اوعدو» هرخآ يف فورعم نع «دواد نب هللادبع نع هل «ملعلا» باتك

 دنع ركذي نأ يغبني ال هباشتملا نأ ىلع ليلد هيفو :لاق .همهف مهيلع هبتشي ام :يأ

 ناك الإ مهوقع هغلبت ال ًاثيدح ًاموق ًاثدحم تنأ ام :دوعسم نبا لوق هلثمو «ةماعلا

 يف دمحأ ضعب نود ضعبب ثيدحتلا ىأر نممو :لاق .ملسم هاور .ةنتف مهضعبل

 «تافصلا ثيداحأ يف "كلامو «ناطلسلا ىلع جورخلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا

 نأو «نيبارجلا يف هنع مدقت اک ةريره وبأ مهلبق نمو «بئارغلا» يف فسوي وبأو
 سنأ ثيدحت ركنأ هنأ نسحلا نعو «ةفيذح نع هوحنو نتفلا نم عقي ام دارملا

 كفس يف ةغلابملا نم هدمتعي ناك ام ىلإ ةليسو اهذختا هنأل ؛نيينرعلا ةصقب جاّجحلل

 .””ةعدبلا يوقي ثيدحلا رهاظ نوكي نأ كلذ طباضو ؛يهاولا هليوأتب ءامدلا

 .«نوّبحتأ» يراخبلا يف يذلاف الإو ىنعملاب هاور هلعل )١(

 :ثيدحك ةماعلا ىلع هبتشت يتلا تافصلا يف يتلا ثيداحألا هدارمف كلام نع اذه حص نإ (؟)

 .«ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نمو ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش يلإ برقت نما

 .عئيسلاو ئطاخلا مهفلا اهيوقي يذلا نكل «ةعدبلا يوقي ال ثيدحلا رهاظ (۳)

 ًاحيحصأألوق بكاع نم مكو
 ميقسلامهفلانمهققآو

 .اهتاور الإ رابخألا ةفآامو



 كيمحلا زيزعلا ريسيت مدل ببببكببا)

 هرهاظب ذخألا هيلع ىشخي نم دنع هنع كاسمإلاف دارم ريغ لصألا يف هرهاظو

 نع تبثي هنظأ ام تافصلا ثيداحأ يف كلام نع هركذ امو .ىهتنا .بولطم

 لهف ؟نآرقلا يف يتلا تافصلا تايآ نم رثكأ تافصلا ثيداحأ يف لهو .كلام

 امو «ماوعلا ىلع ىلتت ال تافصلا تايآ نإ :مالسإلا ءالع نم هريغ وأ كلام لوقي

 تايآ نوؤرقي مهدعب نمو ا يبنلا باحصأ نم ًاثيدحو يدق ءاملعلا لاز

 وه ناهيإلا طرش لب «مهصاوخو نينمؤملا ماوع ةرضحب اهثيداحأو «تافصلا

 هلوسر ناسل ىلع وأ «هباتک يف هسفن اهب فصو يتلا هلاك تافصو «هللاب ناهيإلا

 نم سيلف كلذب نمؤي مل نم :لوقن لب ؟نينمؤملا ماوع نع كلذ متكي فيكف كل

 عدب نم اذه نكلو «نيقفانملا نم وهف كلذ نم ًاجرح هبلق يف دجو نمو «نينمؤملا

 ثيداحأ اوأر الف ىلاعتو كرابت برلا تافص نوفني نيذلا مهعابتأو ةيمهجل ا

 الئل ؛نينمؤملا ماوع نع اهناتكب اوصاوت مهعدبل ةعماق ءمهبهاذمل ةلطبم تافصلا

 يشخ اذإ هنأ ىلع ليلد رثألا يفو كلذ ملعاف مهداقتعا داسفو مهلالض اوملعي

 كلذ سيلو «هب مهثيدحت يغبني الف نوفرعي ال ام ضعبب سانلا ثيدحت نم ررض

 كلذب اوبذك اهي اوئدُح اذإف «سانلا هلهجي ننسلاو نيدلا نم ًاريثك نأو «قالطإ ىلع
 يه يتلاب مهوعديو قفرب مِهمّلعُي لب «مهئيدحت ملاعلا كرتي الف «هومظعأو
 ."”دسحأ 0( 1
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 لوزيل هانعم مهل حضتي ىتح هحضوو هحرش مهيلع ًائيش أرق اذإف يغبني يذلا وه اذه )١(

 .ًاتطاخ ايهف اومهفي نأ نم ًافوحخو لاكشإلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 رس 7 0 أ 01 ص رس ع رس م ير را ےس رس
 سابع نبا نَع هيبأ نَع سواط نبا نَع رَمعَم نَع [قاررلادبع ىَوَرَول

 ًاراگنِتسا ٍتاَمَّصلا يف ةي يتلا نع ًاثي ٍدَح َعِمَس اَمَل ضقت ًالُجَر یار هنأ
 ا
2 0 :3 

 َدنِع َنوُكِلِمتَو يمك َدْنِع َةَقِر َنوُدي ؟ِءالوَه قرف ام :لاق كيدل
 .ىهتنا ."''(ِهبماَشتم

 بحاص ظفاحلا مامإلا «يناعنصلا مامه نبا وهو «قازرلادبع ىور» :هلوق

 قلخو «نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ هنع ىور «هريغو «فنصملا» ك فيناصتلا

 .نيتئمو ةرشع ىدحإ ةنس تام .نوصحي ال

 تام «تبث ةقث «نميلا لزن ءيرصبلا ةورع وبأ يدزألا دشار نبا وه رمعمو
 .ةنس نوسمخو ناث هلو «ةئمو نيسمخو عبرأ ةنس

 ةنس تام «دابع لضاف ةقث «ينايلا سوواط نب هللادبع وه سوواط نباو

 ةلج نم لضاف هيقف ةقث ينايلا ناسيك نب سوواط هوبأو «ةئمو نيثالثو نيتنثا

 .ةئمو تس ةنس تام .مهئاملعو سابع نبا باحصأ

 .لجرلا اذه مسي مل :«ًالجر ىأر هنإ» :هلوق

 نأل امإ هركنتساف ةا يبنلا نع ًاثيدح عمس امل دعترا :يأ :(ضفتنا» :هلوق

 .هركنأف هتحص مدع دقتعا هنوكل وأ «هلمتحي ال هلقع

 .-هنع هللا يضر- هللادبع وهو سابع نبا :يأ :«لاقف» :هلوق

 :نيهجو لمتحي :«ءالّوه قرف ام» :هلوق

 وهو ءارلاو ءافلا حتفي قرفو «ةيراكنإ ةيماهفتسا (ام) نوكت نأ :امهدحأ

 ؟اه مهراكنتساو تافصلا ثيداحأ نم هبارضأو اذه عزف ام :يآ «عزفلاو فوخلا

 .ديج ميظع دنس دنسلا اذه )١(

 .سانلا ضعب دنع ةهباشتم نوكت دقو ةبهباشتم ال ةمكحم تافصلا تايآف الإو مهل ةبسنلاب (1)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت خال ادا سي

 حص اب ناهيإلاو ناعذإلاو ميلستلا دبعلا ىلع بجاولا نإف ؛مهيلع راكنإلا دارملاو

 ابو هللاب تنمآ :يعفاشلا لاق اذهلو .ًايلع هب طحي مل نإو يب هلوسر نعو هللا نع

 دارم ىلع هللا لوسر نع ءاج امو «هللا لوسرب تنمآو هللا دارم ىلع هللا نع ءاج

 .هللا لوسر

 ام :يأ ةيفان (ام)و اهفيفخت زوجيو ءءارلا ديدشتو ءافلا حتفب نوكي نأ :يناثلاو

 ةقر نودجي :لاق اذهلف ؛كلذ اوفرع الو «لطابلاو قحلا نيب هبارضأو اذه قرف
 هبتشي ام :يأ «ههباشتم دنع نوكلبيو «مكحملل ًالوبقو ًانيل :يأ .ةوسقلا دض يهو

 نألو «مهوحنو ةيمهجلا لوقت ڌ امك ''”هباشتملا يه تافصلا تايآ نأل ؛همهف مهيلع

 هباشتملاو هباشتلا ظفل نإف ءةيمجعألا ظافلألاك هانعم فرعي ال ًاماشتم نآرقلا ٤

 سانلا ضعب ىلع همهف هبتشي ام :يأ هباشتملاب دارملا انإو .كلذ نالطب ىلع نالدي

 ًايلج ًانيب موق ىلإ ةبسنلاب ًاهبتشم نوكي دقف ؛يفاضإ يبسن : رمأ هباشتملاف «ضعب نود

 نآرقلا يف نوعجارتي موق ىلع جرخ امل يئ يبنلا لاق اذهو ءنيرخآ ىلإ ةبسنلاب

 برضو «مهئايبنأ ىلع مهفالتخاب ؛مكلبق ممألا تلض اذهب» :لاقو بضغف

 نأل لزن نكلو ًاضعب هضعب بذكيل لزني مل نآرقلا نإو ءضعبب هضعب باتكلا
 نبا هاور «هب اونمآف مكيلع هباشت امو هب اولمعاف هنم متفرع مف ًاضعب هضعب قدصي

 بتلا َكِكَع َلَرَأ لا وه # :ىلاعت هلوق امأو «هيودرم نباو سيرضلا نباو «دعس

 ربخي :ريثك نبا لاقف ١( :نارمع لآ) # دھوم تم رخأ أو بككلا أ نه تاك تيا هم

 ىلع اهيف سابتلا ال ةلالدلا تاحضاو تانيب يأ :تامكحم تايآ نآرقلا يف نأ ىلاعت

 در نمف مهضعب وأ سانلا نم ريثك ىلع ةلالدلا يف هابتشا اهيف رخأ تايآ هنمو «دحأ

 نمو «ىدتها دقف هدنع ههباشتم ىلع همكحم مكحو «هنم حضاولا ىلإ هيلع هبتشا ام

 .هباشتملا تسيل تافصلا تايآ نأل ةرابعلا لعل )١(



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 دنع هيلإ عجري يذلا هلصأ :يأ ككل مأ نه٢ :لاق اذهو .سكعنا سكع

 ءايشأ لمتحت دقو «مكحملا ةقفاوم اهتلالد لمتحت يأ :تابماشتم رخأو «هابتشالا

 نذل اما :ىلاعت لاق اذهلو «دارملا ثيح نم ال بيكرتلاو ظفللا ثيح نم ىرخأ

 ام نوعبتيف لطابلا ىلإ قح لا نع جورخو «لالض يأ (0 :نارمع ل # عير وولف يف

 مهدصاقم ىلإ هوفرحي نأ مهنكمي يذلا هباشتملاب هنم نوذخأي |نإ :يأ «هنم هباشت

 هيف مه بيصن الف مكحملا امأف هنوفرصي امل هظفل لامتحال اهيلع هولزنيو «ةدسافلا

 مهعابتأل لالضإلا :يأ 4 ةَ عآم :لاق اذهو ؛مهيلع ةجحو ءمه عفاد هنأل

 .ىهتنا .مه ال مهيلع ةجح وهو «نآرقلاب مهتعدب ىلع نوجتحي مهنأ مهل اماهيإ

 نولمحيف ؛كشلا لهأ ينعي يَ هيو يف نذل امام # :سابع نبا لاقو

 اَمَو # .مهيلع هللا سّبلف نوسّبلُيو «مكحملا ىلع هباشتملاو .هباشتملا ىلع مكحملا

 ءريرج نبا هاور .هللا الإ هملعي ال ةمايقلا موي هليوأت :لاق هس لإ وأن مكي

 نبا مالك مدعت 3 2 1 :هَيوُأَت ُمكَقياَمَهل :هلوقو «متاح يبأ نباو «رذنملا نباو

 نم ءايشألا بقاوع امو «نوكي ام اوملعي نأ نوغتبي :يدسلاو لتاقم لاقو «سابع

 .نآرقلا

 لوؤت امو ءايشألا قئاقحب ملعلا وه هملعب هللا درفنا يذلا ليوأتلا اذهف :تلق

 ؛باذعلا نم رانلا يف امو «ميعنلا نم ةنجلا يف امو «نوكي اب رابخإلاك اهبقاوعو هيلإ

 لاق اذهلو هللا الإ هلمعي ال امن اهقئاقحب ملعلا نكل اهانملع نإو رومألا هذه نإف

 :ناعم ثالث هل )١(

 .هيلإ لوؤت امو ءايشألا قئاقحو بقاوعلا :اهدحأ

 .ىنعملا مهفو ريسفتلا :يناثلا

 .هب نرتقي ليلدل حوجرملا ىنعملا ىلإ حجارلا لامتحالا نع مالكلا فرص :ثلاثلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت كلا ابا

 ظفل ىلع فقولا نوكي اذه ىلعف ءامسألا الإ ةنجلا يف امن ايندلا يف سيل :سابع نبا

 يف َتْوُحِسلَاَوإ© :هلوق ىلع فقولا :ليقو «فلسلا نم ةعامج نع يور اك ةلالجلا

 الف غيزلا لهأ امأف «ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي ام :يأ 4 رأل

 يورملا وه اذهو «هانعم مهفو هريسفت وه هليوأتب دارملاف اذه ىلعو «هليوأت نوملعي

 :سابع نبا نع .دهاجم نع حيجن يبأ نبا لاق .فلسلا نم ةعامجو سابع نبا نع
 4 رال يف َنْوُحِسَلاَوإ :دهاجم لاقو «هليوأت نوملعي نيذلا نيخسارلا نم انأ

 هللو نيبت دقف «هريغو سنأ نب عيبرلا لاق اذكو «هب انمآ نولوقيو ,"'هليوأت نوفرعي

 هلاك تافص نم هب هللا ربخأ ام مهلعج يف نيلطبملل ةجح ةيآلا يف سيل هنأ دمحلا

 ىلع لدي ام ةيآلا يف نيأو :لاقيف «ةيآلا هذه مهلطاب ىلع نوجتحيو هباشتملا وه
 هب هللا فصو ام لعج هنأ ةي هلوسر نع وأ هللا نع صن ءاج لهو ؟مكبولطم

 دارملا ليوأتلا نأ اونظ مهخأ كلذ لصأ نكلو ؟ًاهباشتم هلوسر هب هفصو وأ «هسفن

 اذهو «كلذب نرتقي ليلدل ظفللا هلمتحي ام ىلإ هرهاظ نع ظفللا فرص وه ةيآلا يف

 ىلع هللا مالك لمح اودارأف .ثداح حالطصا وهو «نيرخأتملا نم ريثك حالطصا وه

 ام فلاخي ًاليوأت تافصلا صوصنل نأ اونظو ًاديعب ًالالض اولضف حالطصالا اذه

 لهأ هلوقي اك نولوأتملا هملعي وأ ليهجتلا لهأ هلوقي (ى هللا الإ هملعي ال هيلع تلد

 ماوع ةرضحب اهثيداحأو «تافصلا تايآ ركذ ىلع ليلد حورشملا رثألا ينو «ليوأتلا

 قرفي مل نمت وهف هتحص دعب هركنتساو اهنم ًائيش در نم نأو «مهصاوخو نينمؤملا
 .هراکنتسا هيلع رکنی هنأو نيكلاملا نم وه لب «لطابلاو قحلا نيب
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 .اهريسفت يأ ىلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا ريرج نبا لوق هنمو (۱)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

d1ر وک اک 2 ت هس شاک 1 2 ر ت  

 لزناف .كلذ اوركنأ .نمحرلا رک ذي ال هللا لوُسَر سشيرف تعمس خلو

 ١١(. :دعرلا) 4 "نمَيلَأ َنورفك مهول : هللا

 نبا نع رذنملا نباو ريرج نبا ىور دقو «ىنعملاب رثألا اذه فنصملا ركذ اذكه

 هللا مسب» :بتك ةيبيدحلا يف ًاشيرق ةا هللا لوسر بتاك امل اذه :لاق ةيآلا يف جيرج

 ليلد هيفو كةيآلا 2١ :دعرلا) 4 نمسا ورق هو : هللا لزنأف ءمهللا كمساب

 دبعلا ىلع بجاولا نأل ؛نيكلاملا نم وهف تافصلا نم ًائيش ركنأ نم نأ ىلع

 بجاولا وه اذهف هركنأ وأ هلقع هلبق ءاوسو «همهفي مل مأ همهف ءاوس كلذب ناهبإلا

 نع ىلاعت هللا ركذ يذلا وهو ي5 هلوسرو هللا نع حص ام لك يف دبعلا ىلع
 :نارمع لآ) © اتر دعم ّلك وپ انماء َنوُلوُعَيإم مهخأ ملعلا يف نيخسارلا i .)۷ ٤ س E 0 ر
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 .كلاه رفاكلاو رفاك هنأل يأ )١(



a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 باب

 م اس اس حا صر س

 (م+ :لحنلا) 4 اهتوركححني رش هللا تَمَعِن َنوُورَحِب  :ّلاَعَت هللا لوق

 . خللا
 ةيفخلا ةيكرشلا ظافلألا نع ةيبوبرلا بانج عم بدأتلا ةمجرتلا هذهب دارملا

 نم باب هدضو يفخلا كرشلا باوبأ نم باب كلذ نإف ؛هللا ريغ ىلإ معنلا ةبسنك
 رباج نع «هحيحص» يف نابح نبا هاور يذلا ثيدحلا يف امك "”ركشلا باوبأ

 دقف همتك نمو .هركش دقف ءانثلا الإ ءازج هل دجي ملف ًافورعم ىلوأ نم :ًاعوفرم

 دقف همتك نمو ؛هركش دقف هركذف يلبأ نم» :دواد يبأل ةديج ةياور ينو .«"”هرفك

 ركذ ناك اذإف ماعنإلا ءالبإلا هيلع معنأ نم :يأ «يلبأ نم» :يرذنملا لاق .«هرفك

 بر فورعم هركذف «“هرکش نم ناسنإ يديأ ىلع هللا هردقي يذلا فورعملا

 ."”ركش نوكي نأب ىلوأ هيلإ كلذ ةبسنو هناسحإو هئالآو «نيملاعلا
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 نيب اهرشنو ناسللاو بلقلاب اهب فارتعالاب هللا معن ركش بوجو بابلا اذه نم دوصقملا )١(

 .هتاضرمو هللا ةعاط يف اها عتساو اهدوحجو اهراكنإ مدعو سانلا

 ناسللاب هيلع ءانثلاو «بلقلاب هتمعنب فارتعالاو هميظعتو برلا ةبحمب نوكي برلا ركشو (۲)

 .هحراوجب هتاضرمو هللا ةعاط يف اهلا عتساو «سانلا نيب اهرشنو اهركذو هدمحو هيلإ اهتبسنو

 :رعاشلا لاق امك «حراوج ابو ناسللابو بلقلاب نوكي ركشلاف
 ابجحملا ريمضلاو يناسلو يدي ةئالث ينم ءاعنلا مكتدافأ

 .فورعملا يأ (۳)

 .(هللا ركشي ال سانلا ركشي ال نم» :ثيدحلا يفو (5)

 .قالطإلا ىلع معنملاو ةقيقحلا ىلع معنملا هنأل (5)



 نكاسملا j e يبأ نباو ريرج نبا هاور رثألا اذه

 اذه :اولوقي نأب هنوركني مث شيرق رافك هفرعي ديدحلاو «بايثلا ليبارسو ماعنألاو

 هللا ريغ ىلإ ةمعنلا اوفاضأ امل :هانعم ام ميقلا نبا لاق .”مهنع هانثرو انئابآل ناك

 هيلع هللا ةمعنل دحاج اذه لوقي يذلا نإف .هريغ ىلإ اهتبسنب هللا ةمعن اوركنأ دقف

 هيلع هللا معنب كلملا امهرّكذ نيذللا عرقألاو صربألاك وهو ءاهب فرتعم ريغ

 يف غلبأ ءابآلا نع ةثوروم اهنوكو «رباك نع ًارباك اذه انثرو اهنإ :الاقو اهاركنأف

 .همعنب مهؤابآو مه اوعتمتف اهايإ مهثرو مث مهئابآ ىلع اهب معنأ ذإ مهيلع هللا ماعنإ
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 «نيمسلاو ثغلا عمجي باتك وهو «يطويسلل «روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا» باتك وه )١(

 .ملعلا بلاط ديفي هنكلو

 باب نم نوكي الف ؛اهريغ وأ ةموصخ يف بابسألاب رابخإلا ليبس ىلع كلذ لاق اذإ نكل (0)

 .هيف ءيش الو «رابخإلا نم لب ةمعنلاب رفكلا



a EDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .«اڌگ نک ا الف الو :َنوُلوُقَي١ :هللادِبَع نب نوَ ٌلاَقَو

 الول «ردلا» يف اك هظفلو متاح يبأ نباو رذنملا نباو ريرج نبا هور رثألا اذه

 نبا وه اذه نوعو ."اذكو اذك بصأ مل نالف الولو ءاذكو اذك ينباصأ نالف

 ةنس لبق تام .دباع ةقث يفوكلا هللادبع وبأ لذا دوعسم نب ةبتع نبا هللادبع

 .ةئمو نيرشع
 ةفاضإ عطق نمضتي اذه :هانعم ام ميقلا نبا لاق هرخآ ىلإ «نالف الول» :هلوق

 ًاعفن الو ًارض هسفنل كلمي مل نم ىلإ اهتفاضإو «نكت مل وه هالول ْنَم نع ةمعنلا
 ىلع هتمعن هللا ىرجأ ببسلا ءازجأ نم ًاءزج نوكي نأ هتياغو «هربغ نع ًالضف

 كلتب معنملا وهف هيلع هللا معن نم وه ًاببس هلعجو داجيإلاب لقتسي ال ببسلاو «هدي
 ىلاعت وهو هماعنإ نم بّبسملاو ببسلاف ؛”'اهبابسأ نم هلعج ايب معنملا وهو «ةمعنلا
 هبلسي دقو رثأ هل نوكي الو “هنودب معني دقف ؛ببسلا كلذب معني دق هنأ اك

 وهف هاضتقم دض ببسلا ىلع بّتري دقو ءاهمواقي ًاضراعم اهل لعجي دقو «هتيببس
 .ةقيقحلا ىلع معنملا هدحو
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 .معنملا ىسنيو )١(

 يف ناكل انأ الول» بلاط يبأ ةصق يف ثيدحلا درو دقو نالف مث هللا الول لوقي نأ يغبني يذلاو )١(

 .يغبني يذلا وه لوألاو ليلق اذهو «رانلا نم تارمغ

 .بابسألا هذهب معنملا وهف ةراجتلا وأ ةعارزلا قيرط نم لصحي يذلا لاملاك ()

 .ةيده وأ ثرإ نم لاملاك ()



 سسس ديمحلا زیزعلاریسیت

 .(اَنَتْطآ ٍةَعاَفَشب اذه :َنوُلوُقَيا :ةبَتق نبا لاَقَو

 ريسفتلا بحاص .ظفاحلا يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع وه :ةبيتق نبا

 .اهلبق وأ نيتئمو نيتسو عبس ةنس تامو «هريغو بيطخلا هقثو .اهريغو فراعملاو

 عم كرشلا نمضتي اذه :ميقلا نبا لاق :«انتملآ ةعافشب اذه نولوقي» :هلوق

 عفشت نأ نم لذأو رقحأ هللا نود نم دبعت يتلا ةحلآلاف ؛اهيلو ريغ ىلإ ةمعنلا ةفاضإ

 للا ىلإ قلخلا برقأو اهيدباع عم باذعلاو ناومللا يف ةرضحم يهو هللا دنع

 «همعن نم هنذإب ةعافشلاف ؛هاضترا نمل هنذإ دعب نم الإ هدنع عفشي ال هيلإ مهبحأو

 سيل ذإ «هل عوفشملا ليهأتب معنملا وهو ءاملوبقب معنم لا وهو «ةعافشلاب معنملا وهف

 ني مكیامو #9 :ىلاعت لاق ؟هاوس ةقيقحلا ىلع معنملا نمف هل عفشي نأ ًالهأ دحأ لك
 هتنمو هلضفو هللا ةمعن نع هل جورخ ال دبعلاف ٠١ :لسنلا» # ولأ َنِمَف مَعَ ا

 نم ًائيش هاتآ نم هناحبس مذ اذهو «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال «نيع ةفرط هناسحإو
 مل ور ار هع سم هب

 .(۷۸ :صصقلا) 4 دع ولع لسو نو :لاقف همعن
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت ڪڪ 0

 ت

 :َلاَق َلاَعَت هلل َّنَأ» :ويِف يذلا دِلاَح نب دير ِثيِدَح َدعَب :ساّبعلا وُبأ لاتو
92 

 س ر

 بالا يف ٌريِدَك اًذَهَو مق دقت دو يَا «رفاگَو يب ٌنِموُم يدابِع نِ حَبصأ

 و كرش وری لإ اتن فيض نم احب م مدي ةتسلاو

 ِوحَنَو اقْزاَح ُحَألَلاَو ةَبيَط حِيَرلا تاگ : :مهوَقَك َوُه :َلَّمل ِ هلا ضع لاَ

 ."”ريثك ةا َلَع راج وش ام كلذ

 .-هللا هحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش وه :«سابعلا وبأ لاقو» :هلوق

 .ضعبلا اذه ةيمست ىلع فقأ مل :«فلسلا ضعب لاق» :هلوق

 ىنعملاو ةنيفسلا سئاس وه حالما :(ًاقذاح حالملاو «ةبيط حيرلا تناك» :هلوق

 «حيرلا بيط ىلإ كلذ اوبسن ًانسح ًايرج هللا رمأب ةبيط حيرب نيرج اذإ نفسلا نأ
 رحبلا يف كلفلا مه ىرجأ يذلا مهبر "'اوسنو «ةنيفسلا ةسايس يف حالملا قذحو

 نم أوختبتل رجلا ف تملا مكحل یب ىلا مکر ف :ىلاعت لاق امك مهب ةمحر

 «حيرلا بيط ىلإ كلذ ةبسن نوكيف :٠ ءارسإلا) ا ایج ر کب ت نإ هلص

 نأ دصقي مل كلذب ملكتملا ناك نإو «ءاونألا ىلإ رطملا ةبسن سنج نم حالما قذحو

 نكل «ببس هنأ دارأ انإو هرمأو هللا قلخ نود نم كلذل لعافلا وه حالملاو حيرلا

 حيرلا نوكي نأ كلذ يف رمألا ةياغ نأل ؛هدحو هللا ىلإ الإ كلذ فيضي نأ يغبني ال

 نكي ملف «هتّيببس هبلسل ىلاعتو كرابت برلا ءاش ولو «ببس ءزج وأ ءًاببس حالملاو

 ببسب لوقيف بابسألا ركذي مث «هقيفوتو هللا ريسيتب انلصو لوقي نأ بجاولاو هللا ىسنيو )١(

 .ةبيط تناك حيرلاو ًاقذاح حالملا نوك

 ءايلاب رخآلا لصف يأ ًايئاي ناك نإف «ةعامجلا واو» واولاب لصتا اذإ لعفلا نأ اذه يف ةدعاقلا (۲)

 فلألاب رخآلا لصف ناك اذإ امأ ءاوضرو اوشن :لاقيف يضرو يسن لثم واولا لبق ام مضي هنإف

 ءاوعد :لاقيف «ىمرو ازغو اعد لثم ةفوذحملا فلألا ىلع ةلالدلل واولا لبق ام حتفي هنإف

 .(انخيش) ه.١ .اوّمرو ءاوّرغو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هلك ريخلا هديب نم ىسني نأ ركشلا هنم بولطملا هيلع محب قيلي الف ًالصأ ًاببس

 ىلإ ةبوسنم ةفاضم اهركذي لب «هريغ ىلإ معنلا فيضيو «ريدق ءيش لك ىلع وهو

 َمْتَي نم مكب اَمَو 38 :ىلاعت لاق امك قالطإلا ىلع معنملا وهو ءاهب معنملاو "اوم
 كيرش ال هدحو ةرخآلاو ايندلا يف معنلا عيمجب معنملا وهف (5* :لحنلا) أ نَه

 ىلإ ناسحإلاو ءاعدلا كلذ يفاني الو ءاهراكنإ نم هدضو اهركش نم كلذ نإف هل

 . لاق .قلخلا نم معنلا نم كيلإ لصي ام ضعب يف ببس ءزج وأ ًاببس ناك نم
 ."”بلقلا يف نيدضلا عامتجا هيفو :فنصملا
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 .ىلوأ يهو «اهيلوُم» ةطوطخملا يف )١(

 .رفكلاو ركشلاو ناميإلا امهو (۲)



 باب

 .(۲۲ :ةرقبلا) 4© توت ماو 27 مادنأ اول عع الفول :هللا ل معرف كس )١( سس fA سي يوما

 دصقي مل نإو «ظافلألا يف هللاب كرشلا نم زارتحالا ديحوتلا قيقحت نم نأ ملعا

 ىلع يرجي نمک ءدصق ريغ نم هناسل ىلع يرجت ابر لب ءزوجي ال ىنعم اهب ملكتملا
 .اهدصقي ال رغصألا كرشلا عاونأ نم ظافلأ هناسل

 ؟ربكألا يف تلزن ةيآلا :ليق نإف

 «سابع نبا اهرسف امك رغصألا ىلع ربكألا يف لزن مب نوجتحي فلسلا :ليق

 ربكألا كرشلاب ًاضيأ اهرسفو ءرغصألا كرشلا عاونأب هنع فنصملا هركذ اميف هريغو

 كرابت هللا نأ ةيآلا ىنعمو كرش لكلا نأل كلذو «ةعاطلا كرشب هريغ اهرسفو

 نوملعي مهو ةعاطلاو ةدابعلا يف ًالاثمأ :يأ ًادادنأ هل اولعجي نأ سانلا ىبن ىلاعتو

 ضرألا لعاجو «مهلبق نم قلاخو مهقلاخو مهر وهف لاعفألا كلت لعف يذلا نأ

 ًاقزر تارمثلا عاونأ نم هب جرخأف ًءام ءاسلا نم لزنأ يذلاو انب ءامسلاو ءًاشارف

 .ًادادنأ هل اولعجت الف كلذ نوملعت متنك اذإف مه

 لقعلا رفظو ءاهلبق تامدقملا كلتل اهموزل ةدشو ءهذه لمأتف :ميقلا نبا لاق

 يذلا وه هدحو هللا ناك اذإ حداقو بيرو ةهبش لك نم اهصولخو ءةلهو لوأب اهب

 يف هكراشي هل دن ال هنأ متملع دقو ًادادنأ هل نولعجت فيكف لاعفألا هذه لعف

 !؟هلعف
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 ههل حبذي وأ دنلا وعدي نأك ربكأ ناعون ديدنتلا نأ ةمجرتلا هذ -هللا هحر- فنصملا دارأ )١(

 .تئشو هللا ءاش ام لوقك رغصأو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لع ِلمَتلا بيبد نم یفخآ كرشلا َوُه :ُداّدنألا» : يالا يف سابع نب | لاق

 ؛يتايَحَو نلف اب كتايحو هلا :َلوُقَت نأ َوُمَو «ءاملظلا يللا يف ءادوَس ٍةاَفَص

 اناأل راَّذلا ىف ّطَبلا ًالوَلَو ءاَهيف ُصوُمُللا اناأل اذه ٌهَيَلُك او :َلوَقَت
 ص

 هللا الو: لُجرلا لو «َتْمِشَو هللا َءاَش ام :هِبِحاَصِل ٍلُجّرلا لو 0
 .[ متاح أ ربا هاَوَر] .«ٌءلرش هب هلك اده ؛نآلُث لج ال .ٌنالُثو

 .ديج هدنسو فصنملا لاق اك «متاح يب نبا هاور رثآلا اذه

 نم ''”رومألا هذه نإ :يأ .هرخآ ىلإ «لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا وه» :هلوق

 لثملا برضو «ليلقلا الإ اهفرعي الو اه نطفتي داكي ال «سانلا يف ةيفخ كرشلا

 ؟ةافص ىلع ناك اذإ فيكف «يفخ هنإف ؛لمنلا رثأ وهو ءيش ىفخأ وه اب اهتافخل

 ةدش ىلع لدي اذهو ؟ليللا ةملظ يف تناك اذإ فيكف ءادوس تناك اذإ فيكف

 يبأ ثيدح يف ءاج اذهو .هنم صلختتلا رسعو «مالسإلا يعدي نم ىلع هئافخ

 كرشلا اذه اوقتا سانلا اهأ» :لاقف موي تاذ ةي هللا لوسر انبطخ :لاق ىسوم

 وهو هيقتن فيكو :لوقي نأ هللا ءاش نم هل لاقف ««لمنلا بيبد نم ىفخأ هنإف

 كب كرشن نأ كب ذوعن انإ مهللا اولوق» :لاق ؟هللا لوسر اي لمنلا بيبد نم ىفخأ

 .يناربطلاو دمحأ هاور «هملعن ال امل كرفغتسنو «هملعن ًائيش

 ريغب فلحلا نم نإ :ي أ .«قايحو ةنالف اي كتايحو هللاو :لوقت نأ وهو» :هلوق

 هيلع مالكلا ي قأيسو «قولخملا ةايحب فلحلا «هللا

 .قارسلا :يأ . ۲صوصللا انانأل اذه ةبلك الول لوقت و) :هلوق

 قارسلا تأر اذإ يتلا ةبلكلا ىلإ ةقرسلا مدع ةبسن كرشلا نم نأ :ىنعملاو

 ىلع ببسلا لعجو اذه بلق كرح يذلا وه هللا نأل «نالف مث هللا الول لوقت نأ يغبني يذلاو )١(

 .بيسلا ركذي كلذ دعب مث «هيدي



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 يه يذلا لحملا نايتإ نم اوعنتما ابرو .قارسلا برهو اهلهأ ظقيتساف «مهتحبن

 نبا نع «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا ىور اى اهلهأ مهب ملعيف ءاهحابن نم ًافوخ هيف

 .ةليللا انقرسل هالول :لوقي هبلكب كرشي ىتح كرشيل مكدحأ نإ :لاق سابع

 رئاط :ةدحوملا حتفب طبلا .«صوصللا ىتأل رادلا يف طبلا الولو» :هلوق

 رسكب زوإلا وهو «هركنتساو حاص بيرغ اهلخد اذإو «تويبلا يف ذختي فورعم

 وهف «ىلاعت هللا ىلإ كلذ ةبسن بجاولاو .هلبق يذلاك اهانعمو واولا حتفو ةزمهلا

 مُكسْوَلُكَي نم لق إ» :ىلاعت لاق اک راهنلاو ليللاب مهؤلكيو هدابع ظفحي يذلا a هە 0
 در لك سو سي

 .(41 :ءايبنألا) 4( ورغم رهبر ٍركصْؤ نع مه لب نجلا راهتلاو لاب
 نإ اهيلع مالكلا يتأيسو .«تئشو هللا ءاش ام :هبحاصل لجرلا لوقو» :هلوق

 .هللا ءاش

 طخب تبث اذكه .«نالف» اهيف لعجت ال نالفو هللا الول :لجرلا لوقو» :هلوق

 هللا الول :لوقتف ًانالف ةملكلا هذه يف :يأ اهيف لعجت ال :ىنعملاو «نيونت الب فنصملا

 .كلذ نع يبن وهف «نالفو هللا الول :لقت الو «هدحو هللا الول :لق لب «نالفو

 ركذ مدقت دق نأل هللا ىلع ريمضلا داعأو كرش هللاب :يأ .«هب هلك اذه» :هلوق

 صن امك ةيفخلا ةيكرشلا ظافلألا نم اهوحنو رومألا هذه نأ نّيبتف «لجو زع همسا

 .-هنع هللا يضر- سابع نبا هيلع

2 2 2 



 نم» :َلاَق لَك هللا ٌلوُسَر َّنأ -هْنَع هللا َيِضَر- باطح ا نب َرَمُع نَعَو

 ُهَحَحَصَو ُكَنَّسَحَو ُيِذِمّرلا ُهاَوَر] «كرشأ وأ رَمَك دقق هللا رعب َفَلَح

 .[مكاحلا

 رمع نبا نع هباوصو «باتكلا يف عقو اذكه .«باطخلا نب رمع نع» :هلوق

 لاقو .نابح نبا هححصو مكاحلاو «يذمرتلاو دواد وبأو .دمحأ هجرخأ كلذك

 تاقث هدانسإ :«هيلامأ» يف يقارعلا نيزلا

 هاور :هانعم ام مهضعب لاق .(كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب فلح نم» :هلوق

 لك» مكاحلل ةياور يفو .اهمدع مكاحلاو نابح نبا ينو «كشلل يتلا وأب يذمرتلا

 :ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» ينو «(كرش هللا نود اهب فلحي نيمي
 نعو ««تمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم .مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ»

 كلذ يف ثيداحألاو .دواد وبأ هاور «انم سيلف ةنامألاب فلح نم» :ًاعوفرم ةديرب

 مكنإ :بعك لاقو «دادنألا نم كلذ هّدع يف سابع نبا مالك مدقت دقو «ةريثك

 ءاذه هابشأو «كتايحو الك «ةبعكلاو الك «كيبأو الك :لجرلا لوق يف نوكرشت

 .«تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور .هريغب فلحت الو «ًابذاك وأ ًاقداص هللاب فلحا

 نم عنملا ىلع اوعمجأو «هتافصب وأ هللاب الإ نوكت ال نيميلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 .ىهتنا .عامجإلاب هللا ريغب فلحلا زوجي ال :ربلا دبع نبا لاق .هريغب فلحلا

 اذه نإف «هيزنتلا ةهارك ليبس ىلع كلذ نإ :نيرخأتملا نم لاق نمب رابتعا الو

 كلذ لب كرش وأ رفك هنأ ةي لوسرلا هيلع قلطأ امل كلذ لاقي فيكو «لطاب لوق

 فلج الو «أبذاك هللاب فلحي نأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا راتخا اذهو «مرح

 نم بذكلا نأ عم بذكلا نم ربكأ هللا ريغب فلحلا نأ ىلع لدي اذهف ءًاقداص هريغب

 .تامرحملا ربكأ نم هللا ريغب فلحلا نأ كلذ لدف للملا عيمج يف تامرحملا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ؟نآرقلا يف تاقولخملاب مسقأ ىلاعت هللا نإ :ليق نإف

 كلذ يف امل ؛هقلخ نم ءاش اهب مسقي وهف «ىلاعتو كرابت هللاب صتخي كلذ :ليق

 نم كلذ ريغو هتمكحو هملعو هتيهلإو «هتينادحوو برلا ةردق ىلع ةلالدلا نم

 ءاش اهب مسقي ىلاعت هللاف «ىلاعت قلاخلاب الإ مسقي الف تاقولخملا امأو «هلاك تافص

 ءاج امل ناعذإلاو ميلستلا دبعلا ىلع بجيف «هريغب فلحلا نع اناهن دقو هقلخ نم

 الإ مسقي ال قولخملاو هقلخ نم ءاش اب مسقي قلاخلا :يبعشلا لاق .هللا دنع نم

 لاقو ٌربأف هريغب مسقأ نأ نم لإ بحأ ثنحأف هللاب مسقأ نآلو :لاق «قلاخلاب

 مهفّرعيو «نيقولخملا اهب "بجعل ءايشألا هذهب هلل مسقأ نإ :هللادبع نب فّرطُم
 .ريرج نبا امهركذ .اهقلاخ ىلع اهتلالدلو «مهدنع اهنأش مظعل هتردق

 رومأ نع هلأس يذلا يبارعألل لاق ايب يبنلا نأ ثيدحلا يف ءاج دق :ليق نإف

 لاقو «''”يراخبلا هاور «قدص نإ هيبأو حلفأ» :ِْلَك يبنلا لاقف «هربخأف مالسإلا

 نم كلذ وحنو ملسم هاور «هنأبنتل كيبأو امآ» ؟لضفأ ةقدصلا يأ :هلأس يذلل

 .ثيداحألا

 .ةبوجأ كلذ نع ءالعلا ركذ :ليق

 ريغ ةظفللا هذه .«قدص نإ هيبأو حلفأ» :هلوق يف ربلادبع نبا هلاق ام :اهدحأ

 :لاق «قدص نإ هللاو حلفأ» رفعج نب ليعامسإ اهوار نع تءاج دقو «ةظوفحم

 اهدرت ةركنم ةظفل اهنآل «هيبأو حلفأ» :ظفلب هنع ىور نم ةياور نم ىلوأ اذهو

 هنع ةاورلا ضعب نأ مهضعب معزو الصأ كلام ةياور يف عقت ملو «حاحصلا راثآلا

 .ىهتنا .«هللاو» :هلوق نم «هيبأو» :هلوق فحص

 .هريغ نع هب باجي نأ نكمي الو طقف دحاولا ثيدحلا اذه نع باوج اذهو

 .هتينادحوو برلا ةردق ىلع ةلالدلا نم اهيف امل اهب نوبجعي مهلعجي يأ :بّجعي )١(

 .ًاضيأ ملسمو (۲)



 يهنلاو «هب مسقلل دصق ريغ نم مهتنسلأ ىلع يرجي ناك ظفللا اذه نأ :يناثلا

 .يضرملا هنإ :يوونلا لاقو .يقهيبلا هركذ .فلحلا ةقيقح دصق نم قح يف درو اهنإ

 نيب قيرفت اهيف سيل ةقلطم ةماع يهنلا ثيداحأ لب دساف باوج اذه :تلق

 هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس نأ كلذ ديؤيو ءدصقي مل نم نيبو مسقلا دصق نم

 هنكلو | فلحلا ةقيقح دارأ نوكي نأ دعبيو «ىزعلاو تاللاب ةرم فلح -هنع

 يبنلا هاهن اذه عمو «كلذ لبق هنوداتعي اوناك ام ىلع دصق ريغ نم هناسل ىلع ىرج

 نأ امأ .هنع وفعم دصق ريغ نم هناسل ىلع كلذ ىرج نم نإ :لاقي ام ةياغ .ِلي

 كلذ نأ لقن ىلإ جاتحي اذهف ًاضيأو .الكف هداتعي نأ ملسملل ًازئاج ًارمأ كلذ نوكي

 دصق نم قح يف درو امنإ يهنلا نأو «مسقلل دصق ريغ نم مهتنسلأ ىلع يرجي ناك

 ؟كلذ دجوي ىنأو فلحلا ةقيقح

 دصقي اع يهنلا عقو امنإو «ميظعتلا ال ديكأتلا هب دصقي كلذ لثم نأ :ثلاثلا

 .ميظعتلا هب

 لهف لاق ام روصتي مل كلذ لاق نم نأكو «هلبق يذلا نم دسفأ اذهو :تلق

 ؟هل فولحملاو فلاحا همظعي نم ركذب هيلع فولحلا ديكأت الإ فلح لاب داري

 ثيداحألاف ًاضيأو «هميظعتل تل مزلتسم هب فولحملا ركذب هيلع فولحملا ديكأتف

 نود ديكأتلل زئاج كلذ نأ لقن ىلإ حاتحي اذهف ًاضيأو «قيرفت اهيف سيل ةقلطم

 .مودعم كلذو ميظعتلا

 ير کف تاج الا نم ءاج اق سن مٹ رعالا لوا يف ناک نهانا :عيارلا

 هللا ريغب فلحلا نع ينو كلذ خسن مث «خسنلا لبق وهف هللا ريغب فلحلا نم

 ثيداحأ نأ ملعي الو خيراتلا ملعي ال هنأ انضرف ول هيجو خسنلاب لوقلا وهو باوجلا اذه )١(

 ثيداحأ نإ مث زاوجلا ثيداحأ نم حجرأ يهف حصأو رثكأ يهنلا ثيداحأ نإف ةمدقتم زاوجلا

 ىلع يقبملا ىلع مدقم لقانلاو «لصألا ىلع ةيقبم زاوجلا ثيداحأو لصألا نع ةلقان يهنلا

 = كلسمو امهنيب عمجي ًالوأ هنأ تضراعت اذإ صوصنلا يف ةدعاقلاف ةلقان ةعيرشلا نأل ءلصألا



 نبا لاق ىتح «هيلع حارشلا رثكأ :يليهسلا لاق .يدرواملا هركذ باوجلا اذهو

 حصي الو :يليهسلا لاق .كلذ نع يمت ىتح هيبأب فلحي ناك هك هنأ يور :يبرعلا

 ًالمعتسم ناك كلذ نأ هديؤيو قحلا وه باوجلا اذهو «مهريغ لاق كلذكو كلذ

 نب رمع كردأ ةا يبنلا نأ رمع نبا ثيدح يف اك كلذ نع يهنلا درو ىتح ًاعئاش
 نم ؛مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ الأ» :لاقف هيبأب فلحي بكر يف ريسي باطخلا
 لاق :لاق ًاضيأ هنعو «ملسمو يراخبلا هاور «تمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك

 اهتابأب فلحت شيرق تناكو (هللاب الإ فلحي الف ًافلاح ناك نم» : لک هللا لوسر

 -هنع هللا يضر- صاقو يبا نب دعس نعو «ملسم هاور «مكئابآب اوفلحت ال» :لاقف

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال لق» :ِةكَي يبنلا لاقف «ىزعلاو تاللاب ةرم تفلح :لاق

 .هجام نباو «يئاسنلا هاور «دعت الو هللاب '''ذوعتو كراسي نع ثمنا مث .هل كيرش

 ىلع راج وهف هللا ريغب فلحلا ركذ هيف درو اف «ثيداحأ ىنعملا اذه ينو «هظفل اذهو

 .كلذ نع يهنلا درو ىتح لصألا وه كلذ نأل ؛يهنلا لبق ةداعلا

 فلح نم رفكي :اولاقف ءالعلا نم ةفئاط هب ذخأ :«كرشأ وأ رفك دقف» :هلوقو

 الإ هلإ ال» :لوقب همالسإ ديدجتب ةي يبنلا هرمأ اذهو اولاق "كرش رفك هللا ريغب

 هلقني ًارفك رفكي ال :روهمجلا لاقو ءكلذب رمؤي مل ةلملا نع لقني رفك هنأ الولف «هللا

 هنوك امأو «هريغو سابع نبا كلذ ىلع صن امك رغصألا كرشلا نم هنكل «ةلملا نع
 عم هل ةرافك اذه نآلف ؛هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ ىزعلاو تاللاب فلح نم رمأ

 خيراتلا يف رظني عمجلا نكمي مل اذإ ًايناث ءزاوجلاو عنملا نيب عمجلا نكمي ال هنأل نكمم ريغ عمجلا =

 نكم انه وهو اهنيب حيجرتلا ىلإ لقتنيف خيراتلا ةفرعم نكمي مل اذإ ًاثلاث ,رخأتملاب مدقتملا خسنيف
 هل نيبتي ىتح دهتجملا فقوت حيجرتلا نكمي مل اذإو رثكأو حصأ اهنأل يهنلا ثيداحأ حيجرتب

 .ةقباسلا رومألا نم دحاو

 .ناطيشلا نم يأ )١(

 .ةلملا نع لقني ًارفك يأ (؟)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىزعلاو تاللاو هفلح يف لاقف فلح نم» :حيحصلا ثيدحلا يف لاق اك هرافغتسا

 ةروص ىطاعت هنوك يف هل ةرافك اذهف «رفغتسيلف» :ةياور يفو ««هللا الإ هلإ ال :لقيلف

 ديدجت وهف كلذ رّدُق ولو همالسإ ديدجتل هنأ ال هب فلح ثيح «منصلا ميظعت
 نم تبلط اذإ روبقلا داّبع هلعفي يذلا نكل «هرفكل ال كلذب هصقنل همالسإل
 هنم تبلط اذإف ًابذاك وأ ًاقداص ناهيألا نم تئش ام كاطعأ هللاب نيميلا مهدحأ

 ًابذاك ناك نإ هب نيميلا ىلع مدقُي مل كلذ وحنو هتايح وأ هتبرت وأ خيشلاب نيميلا

 هللا نم مظعأو لجأو فوخأ هدنع هب ''”فولحملا نأل ؛بير الب ربكأ كرش اذهف

 ايك هللاب فلحلا وه مهدنع نيميلا دْهَج نأل ؛مانصألا داّبع كرش هيلإ غلب ام اذهو

 نمف © :لحلا) © تومي نم هنآ فعال ودمي هج لأي اوُمَسْفَوإ :یلاعت لاق
 وه اذهف «مهنم ًاكرش ربكأ وهف هتبرت وأ «هتايحب وأ خيشلاب َفلحلا هنيمي ٌدْهَج ناك

 ريغب فلحلاب ةرافكلا بجت ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو «ةلأسملا هذه يف لوقلا ليصفت

 .ثيداحألا نم هريغ يف الو هللا ريغب فلحلل ةرافك هيف ركذي مل هنأل ؛ًاقلطم هللا

 نيرخأتملا ضعب لاقو «"'”رافغتسالاو ءديحوتلا ةملكب قطنلا الإ ةرافك هيف سيلف

 نم هب هللا لزنأ ام لطاب لوق اذهو ءةصاح ةع هللا لوسرب فلحلاب ةرافكلا بجت

 .عنملا هباوجو هيلإ تفتلي الف «ناطلس
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 .هللا نم مظعأ هخيش ميظعت وهو ةديقعلا دوجول ينعي )١(

 .رصانخلا هيلع دقعت نسح ديج مالك قباسلا رمع نباو رمع ثيدح ىلع ناهيلس خيشلا مالك (؟)



 ريرج نبا هركذ دقو .هزعي ملو دوعسم نبا نع رثألا اذه فنصملا ركذ اذكه

 يناربطلا هاورو «هوحت رمع نباو سابع نبا نع ءاج دقو :لاق .ًاضيأ دنسم ريغ

 .حيحصلا ةاور هتاورو :يرذنملا لاق .اذكه ًافوقوم دانسإب

 اهدعب لعفلاو «ةيردصملا يه (نأ) :هرخآ ىلإ «هللاب فلحأ نأل» :هلوق

 (نإو رهاظ هانعمو هربخ بحأو ءادتبالا ىلع عوفرم ردصم لوأت يف بوصنم
 نأل ؛ًاقداص هريغب فلحلا ىلع ًابذاك هللاب فلحلا -هنع هللا يضر- دوعسم نبا حجر

 هللا ريغب فلحلا يف قدصلا ردق نإو كرش هريغب فلحلاو ءديحوت هللاب فلحلا

 .كرشلا ةئيس نم لهسأ بذكلا ةئيسو «قدصلا ةنسح نم مظعأ ديحوتلا ةنسحف

 نيميلا نم مظعأ ًاقداص هللا ريغب فلحلا نأ ىلع ليلد هيفو «مالسإلا خيش هركذ

 ةدعاقلل دهاش هيفو «رئابكلا نم ربكأ رغصألا كرشلا نأ ىلع ليلد هيفو «سومغلا
 .'"”مههدحأ نم دب ال ناك اذإ ًاررض نيرشلا لقأ باكترا :ىهو ةروهشملا 000)
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 .ًابذاك ناك ولو هللاب فلحيلف نيميلا نم دب ال ناك اذإف (۱)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ْنِكَلَو ٌنآلُف َءاََشَو هللا ءاَش ام اوُلوقَت ل : لاق ءا بلا نڪ َةَعيَذُح نَعَو

 .حبجص سب واد وبا هور . (ٌنآلُف ءا ام قلا َءاَض اَم اولو

 (ةبيش يبأ ¿ نباو دمحأ هاورو «فنصملا لاق اك «دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 الب ىنعملا حيحص حيحص وهو «دهاوش هلو ةلع هلو «يقهيبلاو «هجام ن نباو «يئاسنلاو

 .هللا ءاش نإ تئش تئشو هللا ءاش ام باب يف هانعم ىلع مالكلا يتأيسو «بير
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 ذاب ْدوُعَأ :لجّرلا لوي نأ "'ةّركي ُهَنَأ» :"”يِمخّتلا َميِهاَربِإ نع َءاَجَو

 ًالَو .ٌُنالُك هت هللا الول :ٌلوُقَيَو :َلاَ ا .كلب مَ ف هللاب :َلوُقَي نأ روو كي

 لَو هللا الوَلَو :اوُلوَقَت

 يف ايندلا يبأ نباو «قازرلادبع هاور دقو ءوزعم ريغ فنصملا هاور رثألا اذه

 «كبو هللاب ذوعأ :لوقي نأ هركي ميهاربإ ناك :لاق ةريغم نع «تمصلا» باتك

 صخخريو «نالفو هللا الول :لوقي نأ هركيو «كب مث هللاب ذوعأ :لوقي نأ صحتريو
 واولا نأل -ملعأ هللاو- كلذو ايندلا يبأ نبا ظفل .نالف مث هللا الول :لوقي نأ

 عنم اك هريغ نيبو هللا نيب عمجلا مهو التل عمجلل اهنم عنمف ؛عمحلا قلطم يضتقت

 «طقف بيترتلا يضتقت نإ مثو دحاو ريمض يف هلوسر مساو هللا مسا عمج نم

 رسف ام ىلع '*”ةرهاظ ةمجرتلل نيرثألاو نيثيدحلا ةقباطمو «عناملا مدعل كلذ زاجف

 .ةيآلا -هنع هللا يضر- سابع نبا هب
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 هتافو تناكو دوعسم نب هللادبع باحصأ نم نيعباتلا راغص نم يعخنلا ديزي نب ميهاربإ وه )١(
 .ةنس نيسمخ هرمع ناكو نيعستو تس ةنس

 ةهاركلاب هنع نورّبعيف ميرحتلا ظفل قالطإ نم نوعروتي اوناك مهنأل ميرحتلا ةهاركلاب دارملا )

 .هنع يهنملا يف الإ نوكي ال صيحرتلا نأل «صخريو» حرشلا يف هلوق هيلع لديو

 كردلا يف ناكل انأ الولو» :بلاط يبأ ةصق يف «يراخبلا حيحص)» يف يذلا ثيدحلا امأو (۳)

 وه اذهو ةاورلا ضعب فّرصت نم هنأ :امهدحأ ؛نيباوج دحأب هنع باجيف «رانلا نم لفسألا

 .لضفأو ىلوأ هكرت نكل لوقلا اذه لثم زاوج ىلع لدي هنأ :يناثلاو «برقألا

 .رغصألا ديدنتلا نم «كيو هللاب ذوعأو «تئشو هللا ءاش ام لوقو ؛هللا ريغب فلحلا نأ نم (5)



 سسس  ح ديمحلا زيرعلاريسيت

 باب

 هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام

 .هللاب فْلَح َْم مَكِئاَبآِب اوفلحت ال» :لاق ب هللا لوُسَر نآ َرَمَع نبا نع 3 مت نيش هر هو 2 e ا 7 7 ر٤ رر 0 2
 ل م

 قفقز مو ا
 ۰ا َنِم َسْمَلَف ضا ْنَمَو “ 'َضْريْلَق للاب هَل هل فح ْنَم «قدصتيلف

 .[ نّسَح دنسب هَجاَم نبا ُهاَوَر]

 : خلا
 بلقلا ذإ «ةيبوبرلا بانجل هميظعت ةلق ىلع لدي كلذ نأل ؛ديعولا نم :يأ

 .كلذ لعفي ال هئايريكو هتزعو هلالجو هللا ةمظع ةفرعمب ىلتمملا

 هللاب هل فلح نم» نم هيلع مجرتو «هنئس) يف هجام نبا هاور ثيدحلا اذه

 نب دمحم نع «دمحم نب طابسأ انث «ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم انثدح «ضريلف
 ال» :لاقف هيبأب فلحي ًالجر يب يبنلا عمس :لاق رمع نبا نع «عفان نع «نالجع
 هنإف هريغو مكاحلا دنع ملسم طرش ىلع ديج دانسإ اذهو «ثيدحلا «مكئابآب اوفلحت

 رمع نبا نع «عفان نع «نالجع نيا نع ملسم ىور دق لب «تاقث هتاورو لصتم

 نع «نيحيحصلا» يف ثيدحلا اذه لصأو ءايشامو ًابكار ءابق يتأي ناك يب يبنلا نأ

 «تمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم .مكئابآب اوفلحت ال» :ظفلب رمع نبا

 ةنيبلا بلط مدع يف طّرف دق هنإ ثيح نيميلا همصخ ىلع لعج ثيح هللا مكحب ضريلف يأ )١(

 همصخ نع ضري مل نإو ءعرشلا مكحب ىضري نأ هيلعف «دقعلا دنع هقح تبثت يتلا اهداجيإو

 لب مصخلا ىلع ىضري هنأ ال هللا مكحب ضريلف يأ :«ضريلف» :هلوق ىنعمو «هقح دحج يذلا

 ىلع ىعدا نم نأ يعرشلا مكحلا وه اذهو ًاملاظ ناك اذإ هيلع وعدي نأو هيلع بضغي نأ هل زوجي

 مصخلا ناك نإو كلذ الإ هل سيلو مصنلا هل فلح ةنيب هل نكي مل نإف ةنيبلا هنم بلط ائيش دحأ

 .مصخ ا نيمي ةن هيف سيل اميف هللا مكح نأل هللا مكحب ىضريف ًارفاك

 .عرشلا مكحب ضري مل نم ىلع ديدشلا ديعولا هيف (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سلا سابو

 .ةدايزلا هذه هيف سيلو

 .هلبق بابلا يف هب قلعتي ام مدقت :«مكتابآب اوفلحت ال» :هلوق
 مل ولو «بجاو قدصلا نأل ؛ًابوجو :يأ :«قدصيلف هللاب فلح نم» :هلوق

 هللا مساب ريخلا دكؤي ملول مارح بذكلاف ًاضيأو ؟هب فلح اذإ فيكف هللاب فلحي

 ؟هللا مساب هدكأ اذإ فيكف

 مل نمو» :هلوق هيلع لدي اک ًابوجو :يأ :«ضريلف هللاب هل فلح نمو» :هلوق

 اذهو «هللا نم سيلف هللاب ضري مل نمو» :هجام نبا ظفلو ««هللا نم سيلف ضري

 نبا لاق (۲۸ :نارمع لآ) 4 وَ يف ولأ كرم سلف تلد لک قی نمو :ىلاعت هلوقك ديعو

 ءاغلإ ىلإ ضفي مل ام ءاهريغو ىواعدلا يف ماع اذهو «هللا نم ئرب دقف :يأ :ريثك

 لبقي الف اهبيذكت ىلع فلحيف ؛ةيعرشلا ةنيبلا هيلع دهشت نمك ءيعرش مكح
 الك لاق تقرس :هل لاقف قرسي ًالجر -مالسلا هيلع- ىسيع ىأر امل اذهلو «هفلح

 «يراخبلا هاور .ينيع ٌتبّذكو هللاب تنمآ :ىسيع لاقف وه هللا الإ هلإ ال يذلا هللاو

 :ناهجو هيفو

 هنأ تقرس لجرلل -مالسلا هيلع- ىسيع لوق رهاظ :يبطرقلا لاق :امهدحأ

 مث كلذل يفن الك لجرلا لوقو ءةيفخ يف زرح نم الام ذخأ هنوكل ؛مزاج ربخ

 فلاب فلح نم تقدص :يأ ينيع ٌتبّذكو هللاب ٌتنمآ :ىسيع لوقو «نيميلاب هدكأ

 هل الام ذخأ لجرلا نوكي نأ لمتحي هنإف :ةقرس ذخألا نوك نم يل رهظ ام ٌتبَّذكو

 دصقي ملو هيف رظنيو «هبّلقيل هذخأ وأ «هذخأ يف هبحاص هل نذأ الام وأ «قح هيف

 .ءاليتسالاو بصخلا

 ىسيع ىأر» 45 يبنلا لوق وهو هدري ثيدحلا ردصو «رظن هيف اذهو :تلق

 .هتقرس ةا تبثأف «قرسي الجر

 دحأ هب فلحي نأ نم لجأ هبلق يف ناك ىلاعت هللا نإ :ميقلا نبا هلاق ام :يناثلا



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 - مدآ نظ امك هرصب ىلإ ةمهتلا درف هرصب ةمهتو .فلاحلا ةمهت نيب رمألا رادف ًابذاك

 .حصان هنأ هل فلح امل سيلبإ قدص -مالسلا هيلع

 تثدحنو .ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو لوألا نم نسحأ لوقلا اذه :تلق

 دنع مكاحتي نمك «ىواعدلا يف نيميلا ىلع بابلا ثيدح لمح هنأ فنصملا نع

 ."”ىضري نأ هيلع بجيف فلحيف نيميلاب همصخ ىلع مكحيف مكاحلا
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 نكي مل اذإ نيميلا الإ هل سيل ىواعدلا يف نكلو اهريغو ىواعدلا يف ماع ثيدحلا نأ رهاظلاو (1)



 يا عي رج
 ی’ ورد) نيا ےک

 ديمحلا زيزعلا ريسيت دج جح 1 1م

 باب
 تئشو هللا ءاش ام لوق

 هو ور 4

 ام :َنوُلوُقَت نوک رش ْمُكَنِإ : لاق فلک ىلا ىّنأ "اوو ء ّنأ» :َةليَتَق نع

 نَا اولي نأ اوُداَرأ اد لكك لا ُمُهَرمَأَ بنگلا :َنوُلوَقَتَو َتْمِشَو هللا ءاَش

 ُيِئاَسَلا ُهاَوَر] .«َتْدِش ّمُث هللا َءاَش ام :اوُلوَقَي نَأَو قبعكلا ّبَرَو :اوُلوُقَي
4 

 قر نا رس ےس
 .[ةححص

 : خلا
 نم وه لهف زوجي ال :انلق اذإو ؟ال مآ زوجي له كلذب ملكتلا مكح ام :يأ

 ؟ال مأ كرشلا

 يف هظفل اذهو «ةليللاو مويلا» يفو ««ننسلا» يف يئاسنلا هاور ثيدحلا اذه

 انأ :لاق ىسوم نب لضفلا انث :لاق ىسيع نب فسوي انربخأ :«ةليللاو مويلا»

 نأ ةنيهج نم ةأرما ةليتق نع ءراسي نب هللادبع نع «دلاخ نب دبعم نع «رعسم
 «تئشو هللا ءاش ام :نولوقت نوک رشتو نودّدنت مكنإ» :لاقف ا يبنلا ىتأ ًايدوهب

 :اولوقي نأ اوفلحي نأ اودارأ اذإ -مالسلا هيلع- يبنلا مهرمأف ةبعكلاو :نولوقتو

 «صفح نب دمحأ نع هاورو «تئش مث هللا ءاش ام :مكدحأ لوقيو «ةبعكلا برو

 ةليتق نع «دلاخ نب دبعم نع «ةريغم نع «نامهط نب ميهاربإ يثدح «يبأ ينثدح
 قاسو نوكرشت مكنإ :تلاقف ةشئاع ىلع ةيدوهب تلخد :تلاق ةنيهج نم ةأرما

 «يناربطلاو دعس نبا هاور دقو «هركذ روهشملاو «راسي نب هللادبع ركذي ملو .ثيدحلا

 .ًارفاك ناك ولو هب ءاج نمم قحلا لوبق هيف )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .هريغ اه سيل اهنأ ىلإ دعس نبا راشأو «هدنم نباو

 تنب ًارغصم ةيتحت هانثم اهدعب ءاتلا حتفو فاقلا مضب وه :«ةليتق نع» :هلوق

 .ةيباحص ةيراصنألا وأ «ةينهجلا يفيص

 ظفللا اذه نأ يف صن اذه :«تئشو هللا ءاش ام نولوقت نوک رشت مكنإ١ :هلوق

 ىبنو ءًاكرشو ًاديدنت ظفللا اذه ةيمست ىلع دوهيلا رقأ ايب يبنلا نأل ؛كرشلا نم

 ءاش ام لوق وهو «كرشلا نم ديعبلا ظفللا لامعتسا ىلإ دشرأو «كلذ نع يب يبنلا

 نبا ثيدح هيلع لدي اک هدحو هللا ءاش ام :لوق ىلوألا ناك نإو «تئش مث هللا

 يكح هنأ الإ ءالعلا روهمج تئشو هللا ءاش ام :لوق نع يهنلا ىلعو «هريغو سابع

 موو :ىلاعت هلوقب ًاجاجتحا كلذ زاوج ىضتقي ام يدوادلا رفعج يبأ نع ا

 هلأ محن یل لوقت ذِإَو 0 :هلوقو 4 :ةبوتلا) © ويضم نم :ةلوسرو هلا مهل عانا لِ

 يبنلا نإف لوألا لوقلا باوصلاو «كلذ وحنو (۴۷ :بازحألا) هيلع ٌتَمَصَنَأَو هيب

 هتيمست ىلع دوهيلا رقأو «ًادن هلل ىنتلعجأ» :كلذ هل لاق نمل لاقو كلذ ركنأ لي

 دقف نآرقلا نم جتحا ام امأو ًازئاج ًارمأ اذه نوكي نأ لاحملا نمو ءًاكرشو ًاديدنت

 نم ءاش اهب مسقي ىلاعت هنأ اک هل كيرش ال .هدحو هلل كلذ نأ :امهدحأ

 .اذه كلذكف هتاقولخم

 ربخأ (منإف ةيآلا امأو «هللا ةئيشم يف كيرشت :«تئشو ءاش ام» :هلوق نأ :يناثلا

 هللا نم وهو مهانغأ هلوسر نأو مهانغأ هنأ ىلاعت ربخأف «نيرياغتم نيلعف نع اهب

 اذكو «لعفلا ىطاعت رابتعاب ةقيقح ةي لوسرلا نمو «كلذ ردق يذلا هنأل ؛ةقيقح

 فالخب اذهو «قتعلاب هيلع معنأ ةئ يبنلاو مالسإلاب ديز ىلع هللا معنأ ماعنإلا

 ركذ :تلق نإف «هنم وه امنإ عنملاو «هيف وه انإ مالكلاف ؛دحاولا لعفلا يف ةكراشملا

 .ةليتق )١(



(EDديمحلا زيزعلا ريسيت سل” >3ٌّا_ل  

 زاج ملف واولاك مكحلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا كارتشا يضتقت مث نأ ةاحنلا

 ؛واولا فالخب بيترتلا يضتقت مث نإ :لاقي ام ةياغو ؟واولا هنم عنمو مثب كلذ

 |نإ ؛كلذ نع يهنلا ليق «كارتشالا ةروص رّيغي ال اذهو «عمجلا قلطم يضتقت اهنإف

 ال اهنإف ؛مث فالخب واولاب الإ لصحي ال اذهو ًاعيمج كيرشتلا ةروصب ىتأ اذإ وه
 «ةئيشملا نم هب صتخي ام ىلاعت هللف ىنعملا امأو ءظفللا يف عمجلا يضتقت

 ك ةئيشملا يف ىلاعت هلل كيرش هنأ دارأو مثب ىتأ ولف «هب صتخي ام قولخمللو

 ةروصلا هذه هيف نوكي لب «هلاحب قاب يهنلاف كلذ دجوي مل ًالثم نالف مث هللا الول

 مساو هللا مسا نيب عمجلا كلذ هبشيو داقتعالا اذه مدع عم واولاب ىتأ نمم دشأ

 دقف امههصعي نمو :لاق بيطخلا ىلع يي ىبنلا هركنأ اذهو ءدحاو ريمض يف هريغ

 .(تنأ بيطخلا سئب» :هل لاقف ىوغ

 مدقت :«ةبعكلا برو :اولوقي نأ اوفلحي نأ اودارأ اذإ يب يبنلا مهرمأف» :هلوق

 .ًابيرق هللا ريغب فلحلاب قلعتي ام
 ىعدي نمم ريثكو ءرغصألا كرشلاب دوهيلا ةفرعم دئاوفلا نم ثيدحلا يفو

 «حبذلاو ءاعدلا نم تادابعلا صلاخ فرصي لب «ربكألا كرشلا فرعي ال مالسإلا

 تقولا كلذ يف دوهيلا نأ تملعف «مالسإلا نيد نم كلذ نأ نظيو هللا ريغل رذنلاو

 هيلع هبن اك ىوه هل ناك اذإ ناسنإلا مهف هيفو «مهنم ةفرعمو ًالاح نسحأ

 هب ءاج امم قحلا لوبقو لمعلا الو ناهيإلا مزلتست ال قحلاب ةفرعملا نأو «''"فنصملا

 كرشلا نأو ءكرشلا نم هللا ريغب فلحلا نأو «نيدلا يف ًافلاخم ًاودع ناك نإو

 .مالسإلا نم ناسنإلا هب قرمي ال رغصألا
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 دُحَجو ربكألا كرشلا نم هيلع مه اهب اولابي ملو نيملسملا نم رغصألا كرشلا اومهف دوهيلا نإف )١(

 .-مالسلا هيلع- دمحم ةوبن



 «َتْعِشَو هللا َءاَش ام: لل لاق الجر نأ :ساّبَع نبا نع ًاضيأ ]هلو

 .(َدِحَو هللا َءاَشاَم ؟اذ هلل ىتَئلَعَجَأ» : لا

 اذهو «ةليللاو مويلا» يف نكل فنصملا لاق امك «يئاسنلا هاور ثيدحلا اذه

 نع ءمصألا نب ر ديزي نع «حلجألا نع «ىسيع نع «مرشخ نب يلع انربخأ :هظفل

 تئشو هللا ءاش ام :لاقف رمألا ضعب يف هملكف لَك يبنلا ىتأ الجر نأ سابع نبا

 يف هجام نبا هاورو «هدحو هللا ءاش ام لق ؟الدع هلل ينتلعجأ» :ْيلَي يبنلا لاقف
 فلح اذإ» :هظفلو «هوحن ىسيع نع «رامع نب ماشه نع «ننسلا» نم تارافكلا

 ثيدحلا اذه ىلع ىسيع عبات دقو .ثيدحلا «تئشو هللا ءاش ام لقي الف مكدحأ

 مهلكو حلجألا نع «نوع نب رفعجو «يبراحملا نمحر لادبعو «يروثلا نايفس
 نع «ريبزلا يبأ نع «حلجألا نع هاورف ةقث وهو كلام نب مساقلا مهفلاخو .تاقث

 ."""عيمج امهنع حلجألا نع نوكي نأ لمتحيو «حجرأ لوألاو رباج

 نباو يئاسنلا دنع ةياورلاو «هيودرم نبا ةياور هذه ادن هلل ينتلعجأ» :هلوق

 كرشلا :يأ كلذ نمو :ميقلا نبا لاق .دحاو ىنعملاو «ًالدع هلل ينتلعجأ» هجام

 هنأ كك يبنلا نع تبث امك «تئشو هللا ءاش ام قولخملل لئاقلا لوق ظافلألا يف هللاب

 هللا نأ عم اذه :لاق مث «حورشملا ثيدحلا ركذو «تئشو هللا ءاش ام :لجر هل لاق

 فيكف (۲۸ :ريوكتلا» ا( َميِقَتْسَي نأ كَم اس نسل :هلوقك ةئيشم دبعلل تبثأ دق

 هللا الإ يل امو ءكبسحو هللا بسح يف انأو «كيلعو هللا ىلع لكوتم انآ :لوقي نمب

 ءامسلا يف يل هللاو «كتاكربو هللا تاكرب نم اذهو «كنمو هللا نم اذهو «تنأو

 هلل بئات انأو «نالفلو هلل ًارذن :لوقي وأ نالف ةايحو هللاو .ضرألا يف يل تنأو

 هللا ءاش ام :لئاقلا لوق نيبو «ظافلألا هذه نيب نزاوف ًانالفو هللا وجرأو «نالفلو

 .ديناسألا لصتم يف ديزملا نم نوكيف )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسبت ملجم ا-ت--بيسبي)

 كلت لئاقل ب يبنلا باوجب ىلوأ اهلئاق نأ نيبتي شحفأ اأ رظنا مث «تئشو

 يف ةا هللا لوسر ينادي ال نم لعج دق اذهف ءاهم ًادن هلعج دق ناك اذإ هنأو «ةملكلا

 ةدابعلاو دوجسلاف نيملاعلا برل ًادن هتادعأ نم نوكي نأ هلعل لب ءايشألا نم ءيش

 ءريبكتلاو حيبستلاو فلحلاو ءرذنلاو ةبوتلاو ةيشخلاو ىوقتلاو ةبانإلاو لكوتلاو

 فاوطلاو ءادبعتو ًاعوضخ سأرلا قلحو «رافغتسالاو «ديمحتلاو ليلهتلاو

 كلم نم هاوسل يغبني الو حلصي ال يذلا هللا تح ضحم كلذ لك ءاعدلاو تيبلاب

 دق فاي يبنلا ىلإ هب يتأ الجر نأ «دمحأ مامإلا دنسم» يفو ءلسرم يبن الو برقم

 :لاقف دمحم ىلإ بوتأ الو كيلإ بوتأ ينإ مهللا :لاق هيدي نيب فقو |ملف بنذأ

 .«هلهأل قحلا فرع»

 لوقي نمب فيكف تئشو هللا ءاش ام هل لاق نمل ي همالك اذه ناك اذإ :تلق

 : هيف

 ملقلاو حوللاملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 :هتيزمه يف لوقيو

 “ءاد بلقلا يف كيلع ىفخي سيل 2 يييبط تنأو يتلعاذه

 .حيرصلا رفكلا نم اذه هابشأو

2 92 9 

 .بولقلا ضارمأ ملعيو بيغلا ملعي هلعجف )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 یک ثأر :َلاَق -اَهُّأل َةَمِباَع يخَأ- ٍليَمْطلا نع :[هجاَم نبال

 ٌرْيَرَع :َنوُلوُفَت مكن الؤل وقل مشال مكن تل دولا رقت لع تی
 .دّمحم َءاَشَو هللا َءاَش ام نولو ؟ مكن الؤل مولا أل مكاو :اوَلاَق .هللا نب

 14 يف ظل ىف م هم عم ََ
 :نولوقت مكن لول موَقلا متن ہال مکا تلف یر برب ثروت

 َءاَشَو هللا َءاَش ام ووقت ؟ مكن الل مولا مآل مكا :اولاق هلل نب خلا

 رخاء يلا تب تي مف تربخآ نم اهب ُتَرخَ .ُتحَبْصَأ اََلَف .ٌدَمَح

26 

 كَ يلع ىتثأو هللا َدِمَحَف :َلاَق . .معن  :ُتلق «؟اًدَحَأ 3 ترآ له :ّلاَق

 َناگ ٌةَمِلَك ملف ْمُكنِإَو خا ْنَم یخ اَيْؤُر یار ًالْيَمْط نإ ؛ٌدعَب اَمأ» :َلاَق

 نِكلَو ٌدَمَحت َءاَشَو هللا ءاَش ام :اوُلوَقَت الف ؛ءاهنَع مكانا نَا اڌگ و اَذك ينعم

 .(هَدَحَو هللا َءاَشاَم :اوُلوُق

 ةفيذح نع هاور امنإ ءليفطلا نع ظفللا اذهب هجام نبا هوري مل ثيدحلا اذه

 نع «ريمع نب كلملادبع نع «ةنييع نب نايفس انث «رامع نب ماشه انثدح :هظفلو
 هنأ مونلا يف ىأر نيملسملا نم ًالجر نأ ناهيلا نب ةفيذح نع «شارح نبا يعبر

 ام :نولوقت «نوكرشت مكن الول متنأ موقلا معن :لاقف باتكلا لهأ نم الجر يقل

 مكل اهفرعأل تنك نإ هللاو امأ» :لاقف اب يبنلل كلذ ركذو «دمحم ءاشو هللا ءاش

 .هوحنب يئاسنلاو دمحأ هاورو .«دمح ءاش مث هللا ءاش ام :اولوق

 ؛ةنيبع نبا ةياور هذه .هسفن ةفيذح وه كلذل يوارلا نأ يئاسنلل ةياور ينو

 .ظفللا ركذي ملو هدانسإ قاسف اذه ليفطلا ثيدح هجام نبا ركذ مث

 كرشلل ىراصنلاو دوهيلا مهف هيفو «ماكحألا ضعب عرشل ًاببس تناك ةميظع ايؤرلا هذه )١(

 .ربكألا كرشلا نع مهضارعإو مهتلفغو رغصألا



 ديمحلا زيزهلا ريسيت سميا للاب

 نب يعبر نع «كلملادبع نع «ةناوع نبا انث براوشلا يبأ نبا انثدح :لاقف

 ظفل اذه «هوحنب ايب يبنلا نع ءاهمأل ةشئاع يخأ ةربخس نب ليفطلا نع «شارح

 :اولاقف «كلملادبع نع سيردإ نباو ةبعشو ةملس نب دامح هاور اذكهو .هجام نبا

 ةفيذح نع :هلوق يف مهو ةنييع نبا :اولاقو «ظافحلا هحجر يذلا وهو ليفطلا نع

 دمحأ هاور نكلو ءظفللا اذهب هجام نبا هوري مل روكذملا ثيدحلا اذه نأ نّيبت دقف

 .فنصملا هركذ امم وحنب يناربطلاو

 ءاهمأل ةشئاع وخأ هنأ اذه هثيدح يفو ةريخس نبا وه .«ليفطلا نع» :هلوق

 ايأ فلاحف «ةكم مدق ةربخس نب ثراحلا نأ يدنع يذلا لاقو .يبرحلا لاق اذكو

 ال ناكو «ةشئاعو نمحرلادبع هل تدلوف نامور مأ ىلع ركب وبأ فلخف «تامف ركب

 وهو .كلذ ريغ ليقو .اهمأل ةشئاع وخأ وهف «ثراحلا نب ليفطلا ثراحلا نم

 .هريغ هل ملعأ ال :يوغبلا لاق .ثيدحلا اذه الإ هل سيل يباحص

 .يناربطلاو ءدمحأ ىور امك .«ىري اميف تيأر» :هلوق

 نم طهرب تررم ينأك «يناربطلاو ءدمحأ ةياور يفو .«دوهيلا نم رفن ىلع» :هلوق

 وهو «هتريشعو ناسنإلا طهر رفنلاو .دوهيلا نحن :اولاقف ؟متنأ نم :تلقف دوهيلا
 دحاو الو «ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيب ام .ةصاخ لاجرلا نم ةعامج ىلع عقي عمج مسا

 .تاداعسلا وبأ هلاق .هظفل نم هل

 معن :يأ . «هللا نبا ريزع :نولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإ :تلقف» :هلوق

 ظفل اذهو «هيلإ دلولا ةبسنب هلل ةبسملاو .كرشلا نم هيلع متنأ ام الول متنأ موقلا

 .موقلا متنأ :لاق دمحأ ظفلو «يناربطلا

 .(دمحم ءاشو هللا ءاش ام :نولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإو :اولاق» :هلوق

 :يأ «مالكلا اذه :هل اولاقف رغصألا كرشلا نم نيملسملا يف امم ءيش ركذب هوضراع

 .ىراصنلا عم هل ىرج كلذكو «كرشلا نم مكيف ام الول متنأ موقلا معن



 سسس لع ديمحلا زيزعلاريسيت

 حبصأ الف :دمحأ ةياور ينو .«تربخأ نم اهب تربخأ تحبصأ املف» :هلوق

 .ًاسانأ اهب تربخأ تحبصأ املف :يناربطلا ةياور يفو «ربخأ نم اهب ربخأ

 نع هباجتحا مدعو هِي هقلخ نسح هيف .«هتربخأف لَك يبنلا ثبتأ مث» :هلوق
 «ةقشم الو ةفلك الب كلذ هنكمأ هيلإ لوصولا دحأ دارأ اذإ ثيحب كولملاك سانلا

 مهنيد رمأ نم هيلإ نوجاتحي اب هنوربخيو '''مهتجاح يضقيو هيلإ نولصي لب
 ماسقأ نم اهنأل ايؤرلاب ينتعي ةه ناك لب «مانملا يف هنوري ام هيلع نوصقيو مهايندو
 .«؟ايؤر مكنم دحأ ىأر له» :لوقي ام ًاريثك حبصلا ىلص اذإ ناكو «يحولا

 دمحف مهبطخ اوحبصأ |لف» دمحأ ةياور ينو ««هيلع ىنثأو هللا دمحف» :هلوق

 ةيعورشم هيفف «ًابيطخ ماق رهظلا ىلص (ملف» :يناربطلا ةياور يفو ««هيلع ىنثأو هللا

 دمحلا ىنعم امأو «ةمهملا رومألا يف ةبطخلا هيفو «بطخلا يف هيلع ءانثلاو هللا دمح

 امأو 4015١ :فارعألا) © اس قل ال ام نوکری # :ىلاعت هللا لوق باب يف مدقت دقف

 ."”دماحملا راركت وه :ميقلا نبا لاقف ءانثلا

 ىأر ًاليفط نإ :لاق مث» :يناربطلاو دمه ةياور يف :(دعب امأ :لاق مث» :هلوق

 نإ» :لاقف ربنملا ىلع هللا يبن ماقف يناربطلا ةياور يفو «دعب امأ ركذي لو "ايؤر

 اذه يف بطخلا يف (دعب امأ) ةيعورشم هيف ىر اب مكثدح دق ايؤر ىأر مكاخأ

 .هريغ يفو .-مالسلا هيلع- هبطخ يف ةتباث اهنإف رضي الف الإو ءثيدحلا

 ةياور ينو ؛«اهنع مكاهنأ نأ اذكو اذك ينعنمي ناك ةملك متلق مكنإو» :هلوق

 مكاهنأ نأ مكنم ءايحلا ينعنمي ناك ةملك نولوقت متنك مكنإو» :يناربطلاو ,دمحأ

 ايب ناك لب مهيلع راكنإلا نم ءايحلا ليبس ىلع سيل هنم ءايحلا اذهو «اهنع

 ايؤرلاب يهلإلا رمألا ءاج الف اهراكنإب رمؤي مل هنأل ؛اهركذي نأ ييحتسيو اههركي

 .اهتجاح ىضقيف كو هديب ذخأت ةأرملا تناك لب )١(

 .نارسكت ااف نايبتو ءاقلت الإ اولاق رداصملا عيب و .دادعتو راركت ءءاتلا حتفب (5)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا

 .كلذ يف يحتسي ملو ءاهركنأ ةحلاصلا

 نم اهركنأل ربكألا نم تناك ول ذإ ؛رغصألا كرشلا نم اهنأ ىلع ليلد هيفو

 قالخألا نم هنأو «ءايحلا نم هيي يبنلا هيلع ناك ام هيفو ءاهولاق ةرم لوأ

 .ةدومحملا

 «هدحو هللا ءاش ام :اولوق نكلو «دمح ءاشو هللا ءاش ام :اولوقت الف» :هلوق

 اى نالف ءاش مث هللا ءاش ام :لوقي نأ زوجيف الإو بابحتسالا ليبس ىلع اذه

 . دقت

 «ثيدحلا اذه يف امك ماكحألا ضعب عرشل ًاببس نوكت دق ايؤرلا نأ هيفو

 ."”تاولصلا دعب ركذلا ثيدحو «ناذألا ثيدحو
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 ءزئاج نالف ءاش مث هللا ءاش امو ةيناثلا «عونم اذه ؛دمحم ءاشو هللا ءاش ام «تالاح ثالث يهف )١(

 .بحتسمو لمكأ هدحو هللا ءاش امو

 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس اولوق مهل لئاقلا لوق نم ايؤرلا يف درو ام ىلإ ريشي ()

 .تاولصلا دعب ربكأ



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 هللا ىذآ دقف '''رهدلا بس نم

 امو دهر الإ اهلي اَمَوايَكَو ثوم اند انا لإ یهام وایو :َلاَعَت هللا ل
 راش 2 سر

elu 24 :ةيئاحلا) ( 

 خلا
 اك كرشلا نمضتي رهدلا بس نأل ؛ةرهاظ ديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 رشلا نم هرثأ فعضو ء«هرمأ فخ امل وه ةغللا يف ىذألا ظفلو «هنايب يتأيس

 ررضلا فالخب اذهو لاق اک وهو :مالسإلا خيش لاق .يباطخلا هركذ .هوركملاو

 ىف َنوُعِرْسُم َنبِدلا كنزي لو :ىلاعت لاق امك هنو رضي ال دابعلا نأ هناحبس ربخأ دقف رع حاس سي ل

Ki؛هنورضي ال قلا نأ هناحبس نيف (11 :ذارمع لا © يأ اوي نک لر  

 .رومألا بلقم اوبس اذإ هنوذؤي نكل

 لإ اکہ امو اخو توت ايدل انا الإ یھ ام اولاقو٭ :یلاعت هللا لوقو» :لاقو

 .ةيآلا 24 هَل

 يكرشم نم مهقفاو نمو رافكلا نم ةيرهدلا لوق نع ىلاعت ربخي :ريثك نبا لاق

 الإ ةايح ام :يأ :ريرج نبا لاق ايدل اال ىه اَمأولاقو# داعملا راكنإ يف برعلا

 ُتوُمَتإُم توملا دعب ثعبلاب مهنم ًابيذكت اهاوس ةايح ال ءاهيف نحن يتلا انتايح
 ؛ةمايق الو داعم مّن امو «نورخآ شيعيو موق تومي :يأ :ريثك نبا لاق 4 او

 .مويلا وأ ةعاسلا نعلي نمك )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ©

 مهنم '''نويهلإلا ةفسالفلا هلوقتو داعملل نوركنملا برعلا وكرشم هلوقي اذهو

 «عناصلل نوركنملا ةيرودلا ةفسالفلا هلوقتو ةعجرلاو ةءادبلا نوركني مهو

 نأ اومعزف هيلع ناك ام ىلع ءيش لك دوعي ةنس فلأ نيثالثو ةتس لك يف نودقتعملا

 امو :اولاق اذهو «لوقتملا اوبَّذكو لوقعلا اورباكف ىهانتت ال تارم رركت دق اذه

 لوطو مايألاو يلايللا رم الإ انينفيف انكلهي ام يأ :ريرج نبا لاق © َدْهَدلا لإ اكل
 طرش ىلع دانسإب ىور مث ؛مهكلبيو مهينفي بر مهل نوكي نأ مهنم ًاراكنإ رمعلا
 انإ :نولوقي ةيلهاجلا لهأ ناك» :لاق هيي يبنلا نع ةريره يبأ نع «نيحيحصلا»

 امأوُلاَقَو إم :هباتك يف هللا لاقف ءانييحيو انتيميو انكلبي يذلا وهو «راهنلاو ليللا اتكلم

 كرابت هللا لاقف رهدلا نوبسيف لاق # رها الإ اهلهم امو ايو توت ايدل انئاَحاَلِإ ىه

 .«راهنلاو ليللا ٍبّلقأ "”رهدلا انأو رهدلا بسي مدآ نبا ينيذؤي» :ىلاعتو

 ملع نيقي نم ينعي :ريرج نبا لاق ٤( :ةيئاجلا» ب رلعْنم كلب مه اموال :هلوق

 .نوليختيو نومهوتي :ريثك نبا لاق طی م نإ
 ؟نيكرشملا ةيرهدلا نع اربخ تناك اذإ ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم نيأف :تلق نإف

 مل نإو «هبس يف مهكراش دقف رهدلا ّبس نم نأل ءةرهاظ ةقباطملا :ليق

 .داقتعالا يف مهكراشي
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 .هعابتأو وطسرأ داعملاو برلاو تايهلإلا يف نوملكتي نيذلا )١(

 .يأيس اک هفّرصمو رهدلا بَّلقمو رهدلا قلاخ يأ (۲)



 هو ا

 ينبذْوي :َلاَعَت اق» :َلاَق كي يتلا نع َرُه يآ نع «حبِحّصلا» يف

 لل
77 

 .(َراَهَتلاَو ليلا 0 ؛ُدْهَّدلا اَنَأَو َرْغَذلا بشي مآ نبا

 .(ٌرْهّدلا َوُه هللا نق رْهَّدلا اوبس دال :ةّياور ينو

 ءظفللا اذهب دمحأ هاورو «يراخبلا حيحصاا : يأ .«حيحصلا يف» :هلوق

 .رخآ ظفلب ملسم هجرخأو

 كرابت هللا يذؤي رهدلا بس نأ هيف .«رهدلا بسي مدآ نبا ينيذؤي» :هلوق

 ءرهدلا مذت نأ اهنأش نم ناك برعلا نإ .ملعأ هللاو هليوأت يف يعفاشلا لاق .ىلاعتو

 كلذ ريغ وأ «فلت وأ مره وأ «توم نم «مهب لزنت يتلا بئاصملا دنع هبستو

 ءرهدلا عراوق مهتباصأ :نولوقيو «راهنلاو ليللا وهو رهدلا انكلبم |نإ :نولوقيف
 يذلا هنأب رهدلا نومذيف ءايشألا نالعفي راهنلاو ليللا نولعجيف .رهدلا مهدابأو

 .مهب لعفيو «مهينفي

 لعفي يذلاو مكينفي يذلا هنأ ىلع .(رهدلا اوبست ال» 6 هللا لوسر لاقف

 كرابت هللا لوبست (نإف ءءايشألا هذه لعاف متببس اذإ مكنإف .ءايشألا هذه مكب

 .ىهتنا .ءايشألا هذه لعاف هنإف «ىلاعتو

 :ناعون نيكرشملا نأ رهاظلاو :تلق

 .ةيرهدلا مه ءال وهف .كلذل هبسيف ءلعافلا وه رهدلا نأ دقتعي نم :امهدحأ

 نوبسي نكلو «هل كيرش ال هدحو هللا وه رومألل رّبدملا نأ دقتعي نم :يناثلا

 ةفاضإ نم هيلإ كلذ نوفيضيف «ثداوحلاو بئاصملا نم هيف مهيلع يرجي امل رهدلا

 بس نع يهنلا يف حيرص ثيدحلاو «كلذل لعاف مهدنع هنأل ال .هلحم ىلإ ءيشلا

 دقتعي نم ًاريثك عقي امك «كلذ دقتعي مل وأ لعاف هنأ دقتعا ءاوس ءاقلطم رهدلا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت a بو

 .""'مالسإلا

 :زتعملا نبا لوقك

 دحأ يل تيقبأ ام كحيو ٌرهد اي

 :بيطلا يبأ لوقو

 عقرب حبق لك نم هل هجو هنأك نامز اي كهجول ًاحبق

 :يفرطلا لوقو

 دق لضفلا لهأل رهد كيلع مهعفري سانلا ماعلب ىلتبت نإ

 :يريرحلا لوقو
 هبانو هيلع ىنخأ لماخمكف نوؤحخجلارهدلا نمأتالو

 ثالث اذه ينو :ميقلا نبا لاق .ثيدحلا يف لخاد اذه لكو «ريثك كلذ وحنو

 :ةميظع دسافم

 داقنم هللا قلخ نم رخسم قل رهدلا نإف تسلل ًالهأ سيل نم هبس :اهدحأ

 .هنم ّبسلاو مذلاب ىلوأ هباّسف هريخستل للذتم «هرمأل

 عم هنأو «عفنيو رضي هنأ هنظل هّبس انإ هنإف ءكرشلل نمضتم هّبس نأ :ةيناثلاو

 ال نم مرحو «ةعفرلا قحتسي ال نم عفرو ءاطعلا قحتسي ال نم رض دق ملاظ كلذ

 ةنوخلا ةملظلا ءالؤه راعشأو ةملظلا ملظأ نم هيمتاش دنع وهو «نامرحلا قحتسي

 .هحيبقتو هنعلب حّرصي لاهجلا نم ريثكو ًادج ةريثك هّبس يف
 قحلا عبتا ول يتلا «لاعفألا هذه لعف نم ىلع عقي انإ مهنم ٌبسلا نأ :ةثلاثلا

 رهدلا اودمح مهءاوهأ تقفاو اذإو «ضرألاو تاوامسلا تدسفل مهءاوهأ اهيف

 زعملا عفارلا ضفاخلا عناملا يطعملا وه رهدلا برف رمألا ةقيقح ينو هيلع اونثأو

 اذهلو «لجو زع هلل ةبسم رهدلا مهتبسمف «يش رمألا نم هل سيل رهدلاو «لذملا

 ادلولا لكأت ءوس دلاو تنأو

 .هيف بئاصملا نم هيلع ىرج امل هبس لب لعاف رهدلا نأ دقتعي ال وه «مويلا وأ ةعاسلا نعلي نمك )١(



 سسس ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 امإ ءامهدحأ نم هل دب ال نيرمأ نيب رئاد رهدلا باشف «ىلاعت برلل ةيذؤم تناك

 دقتعا نإو كرشم وهف هللا عم لعاف رهدلا نأ دقتعا نإ هنإف هب كرشلا وأ هللا ةبسم

 .ىهتنا .ىلاعت هللا بسي وهف هلعف نم بسي وهو «كلذ لعف يذلا وه هدحو هللا نأ

 «ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنت رهدلا بس نع يهنلا نأ ىلإ '''ةرمج يبأ نبا راشأو
 ةلعلا نأل ؛هيف عرشلا نذأ ام الإ "اقلطم ءىش لك بس كرت ىلإ ةراشإ هيف نأو

 .ةدحااو

 يتلا رومألا رّبدمو ءرهدلا بحاص انآ هانعم :يباطخلا لاق :«رهدلا انأو» :هلوق

 هبر ىلإ هّبس داع رومألا هذه لعاف هنأ لجأ نم رهدلا بس نمف رهدلا ىلإ اهنوبسني

 .رومألا عقاومل ًافرظ لعج نامز رهدلا (منإو ءاهلعاف وه يذلا

 ««راهنلاو ليللا بلقأ رمألا ىديب رهدلا انأو» :ثيدحلا يف لاق اذهو :تلق
0 1 : 

 :ةياور يفو «(كولملاب ٌبهذأو هيلبأو هذجأ راهنلاو ليللا يديب» :دمحأل ةياور يفو

 دعب كولمب ينآو اهيلبأو اهدجأ يلايللاو مايألا ءرهدلا وه هللا نإف رهدلا اوبست ال»

 رهدلا هدع يف مزح نبا أطخ اذهب نّيبت دقف .حيحص هدنسو :ظفاحلا لاق “كولم

 .شحاف طلغ اذهو «ىنسحلا هللا ءامسأ نم

 نيبيصم # ٌدْهَدلا الإ اكل امو #٥ :اولاق نيذلا ناكل كلذك ناك ولو

 دق هنأ هيفو :فنصملا لاق .هريغو ملسم اهاور ةياورلا هذه :«ةياور يفو» :هلوق

 هبلقب هدصقي ملولو ًابس نوكي

O, 
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 .يراخبلا حاّرُش نم ةملهملا ءارلاو ميملاو ةمجععملا ميجلاب ةرج يبأ نبا )١(

 .هنود ام بس نع يبن رهدلا بس نع يهنلاف رهدلا ادع امم يأ (؟)

 بّلقمو رهدلا رّيدمو رهدلا قلاخ دارملا نأ «رهدلا انأو» :هلوق ىنعم رّسفت تاياورلا هذهف (۳)

 .رهدلا

 !معزلا اذه ىلع هللا ءاسأ نم رهدلا نآل )٤(



 توعوح ے9 ںی
 یے’ ورد »و هج

 ديمحلا زيزعاا ريسيت مس ) 

 اب

 هوحنو '''"ةاضقلا يضاقب يمستلا

 2 ََتْخَأ ّنإ» :َلاَ لي يلا نع هريره بأ نع «حيجصلا» يفو :لاق

 لثه :ناّيفَس لاق .«هللا لإ َكِلاَم ل الملا َكِلَم ىَمَسَت د ْلُجَو هللا دنع

 . “هاش ناه

 .«هثبخأَو ةَمايَقلا موي مو هللا ىلع ٍلُجَو ُظَْغَأ١ :ةب ةياور ینو

 ٠ 1 1 ا 0
 .عضوأ :ينعَي عتخأ :ةلوق

 مكح ام :يأ :كلذ وحنو سانلا ديس وأ «ماكحلا مكاحو ءةاضقلا ىضقأك

 ؟ل مأ زوجي له كلذب يمستلا

 .«نيحيحصلا» يأ :«حيحصلا يف» :هلوق

 نع ملسم هاور ريسفتلا اذهو عضوأ هانعم نأ فنصملا ركذ :«عنخأ نإ :هلوق

 ًاراغص ءامسألا دشأ هنإ هانعم :ضايع لاق .ينابيشلا ورمع يبأ نع .دمحأ مامإلا
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 قف

fo of 

 قالخلاو نيملاعلا بر لثم ديحوتلا لامك نم اذهو ءهللاب صاخ وهاب يمستلا نم عنملا دوصقملا )١(

 .كالمألا كلمو ماكحلا مكاحو ةاضقلا يضاقو قزارلاو

 يف مجارتلا يف يراخبلا ةقيرط ىلع هقاس يذلا ثيدحلا نم هقفتو طابنتسا ةمحرتلا هذه (؟)

 هب هريغ قحلي لهف كالمألا كلمب يّمستلا نم عنملا ىلع ثيدحلا يف صن ىنعملا نأكو حيحصلا

 .نيملاعلا برو قزارلاو قالخلا لثم هللاب صاخ وه اف .ءىش هنم طبنتسي لهو

 ًاليلذ هدلب نم جرخأو هكلم لازأو هلذأو هللا هعضو هاش ناهاش» ناريإ كلم ىمست ال كلذلو )۳(

 فاضملا مدقت مجعلا نكل كالمألا كلم لداعت «هاش ناهاش» :هلوق .لاح رش * يف ًاديحو ًاريقح

 .كلم «هاش» :هلوقو كالمألا «ناهاش» :هلوقف فوصرملا ىلع ةفصلاو فاضملا ىلع هيلإ



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 :""لاطب نبا لاق .لذ لجرلا عنخو ليلذلا عناخلاو ءديبع وبأ هرسف كلذ وحنبو

 :عنخأ ليلخلا رسف دقو ءآلذ دشأ هب ىمست نم ناك ءامسألا لذأ مسالا ناك اذإو

 ةمجعملا حتفب اتخلا نم «ءامسألا ىنخأ» :ةياور يفو ءروجفلا عنخلا :لاقف ,رجفأ

 ىلع هللا بضغ دتشا» :ةياور يفو ءلوقلا يف شحفلا وهو ءروصقم نونلا فيفختو

 .يناربطلا هاور «كالمألا كلم هنأ معز نم

 ىضريو كلذب ىعدي يأ ةيمستلا نم لوهجملا ةغيصب :(ىمسي لجر» :هلوق
 نم مولعم ضام ميلا ديدشتو ةيناقوفلا حتفب ىّمست تاياورلا ضعب ينو «هب

 .هسفن ىمس :يأ يسمتلا

 دكأ مث ,كلم عمج كالمألاو «كلم نم ماللا رسكب وه :«كالمألا كلم» :هلوق

 ىمست يذلاف «هللا الإ كلام ال» :هلوقب كلذب يمستلا ميرحت يف ديدشتلا ايب يبنلا

 برب قيقح وه لب «لهأب هل سيل ام ىلإ ىقتراو رجفو بذك دق مسالا اذهب
 قرفلاو «ةمايقلا موي هللا دنع سانلا لذأ ناك اذهلف «ةقيقحلا يف كلملا هنإف «نيملاعلا

 يذلاف «ميقلا نبا ركذ امك «هرمأو هلعفب فّرصتملا وه كلاملا نأ كلاملاو كلملا نيب

 ناك دقلو «بذكلاو رفكلا يف ةياغلا غلب دق كولملا كلم وأ .كالمألا كلم ىمست

 .""'هللا هلذأف مسالا اذهب رختفي نيكاسملا نيطالسلا ضعب

 .هتمحر ت تمدفت ةنييع نبا وه :(«نايفس لاق)» :هلوق

 تسيلو نون دقو «هرخآ يف ءاملاو نونلا رسكب وه :«هاش ناهاش لثم» :هلوق

 ترثك دق هنأل هاش ناهاشب نايفس لثم امنإو الص ةانثملاب :لاقي الف ثينأت ءاه

 ال همذب ربخلا يف درو يذلا مسالا نأب نايفس هّبنف ءرصعلا كلذ يف هب ةيمستلا

 .اننامز يف ناريإ كلم كلذكو (۲)
 .«يرابلا حتف» يف رجح نبا هركذ )۳(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ممل للسبب و

 .مذلاب دارم وهف ناك ناسل يأب هانعم ىدأ ام لك لب «كالمألا كلم يف رصحني

 كلمك «هوحنو كالمألا كلمب يمستلا ميرحت يف حيرص ثيدحلاو .ظفاحلا هركذ

 ىلع كلم ال هدحو هلل كلملا ناك امل :ميقلا نبا لاق .نيطالسلا ناطلسو كولملا

 :يأ هاش ناهاش مسا هل هضغبأو .هدنع هعضوأو مسا عنخأ ناك هاوس ةقيقحلا

 اذه هريغ ةيمستف هللا ريغ دحأل سيل كلذ نإف «نيطالسلا ناطلسو «كولملا كلم

 ةاضقلا يضاق اذهب ملعلا لهأ قحلأ دقو «لطابلا بحي ال هللاو «لطابلا لطبأ نم

 ىضق اذإ يذلا ,نيلصافلا ريخ وهو قحلاب يضقي نم الإ ةاضقلا يضاق سيل :اولاقو

 ديس بذكلاو ةهاركلاو حبقلا يف مسالا اذه يليو نوكيف نك هل لوقي امنإف ًارمأ

 دلو ديس انأ» :لاق امك ةصاخ ةي هللا لوسرل الإ كلذ سيلو «لكلا ديسو سانلا

 :لوقي نأ هل زوجي ال اک سانلا ديس وه :هريغ نع لوقي نأ طق دحأل زوجي الف «مدآ

 يضاق كالمألا كلمب قحتلي :ةرمج يبأ نبا لاقو «-مالسلا هيلع- مدآ دلو ديس انأ

 ريبك ىلع كلذ قالطإ نامزلا ميدق نم قرشلا دالب يف رهتشا دق ناك نإو «ةاضقلا

 يضاق مهدنع ةاضقلا ريبك مساف ءاذه نم برغملا لهأ ملس دقو ''"ةاضقلا

 «"زئاج اهوحنو ةاضقلا يضاقب يمستلا نأ نيرخأتملا ضعب معز دقو «ةعامجلا

 قلطأ نم ىلع جرح ال نأ هنم دافتسيف :لاق «يلع مكاضقأ» :ثيدحب هل لدتساو

 «هميلقإ ديري ءةاضقلا ىضقأ هنامز يف مهملعأو «ةاضقلا لدعأ نوكي نأ ضاق ىلع

 يف ليضفتلا نأب هب جتحا ام درو «عنملا بوصف يقارعلا ملاعلا هبقعتو " 'هدلب وأ

 هب داري امنإو هانعم ةقيقح داري الو ةاضقلا يضاق قلطي دقو ةاضقلا سيئرب اندنع لدبأ اذهو )١(

 .هوحنو سيئرب هلادبإ ىلوألا نكل روذحم الف مهسيئر

 قالطإلا فالخب روذحملا لاز ةفاضإلاب ةيدوعسلا وأ ماشلا وأ رصم ةاضق يضاق لاق اذإ نکل (؟)

 .لهسأ وهف ةاضقلا سيئر امأ

 نم لدب «لأ» نإ ةاضقلا يضاق لاقي دقو برغملا وأ رصم وأ ماشلا ةاضق ىضقأ لاق ولف (۳)

 .بيطب سيل ةرابعلا قالطإ نكل اذك ةاضق يضاق ريدقتلاو هيلإ فاضملا



 قالطإل ًايواسم سيلف «مہب قحتلي نمو «هب بطوخ نم قح يف عقو كلذ
 الو .بدألا ءوسو ةأرجلا نم كلذ يف ام ىفخي الو :لاق .ماللاو فلألاب ليضفتلا

 نإف «زاوجلا يف لاتحاو هعمس يف للف كلذب َتعْنف ءةاضقلا يلو نم لوقب ةربع

 . عبتي نأ قحأ قحلا

 .ةمحرتلل ثيدحلا ةقباطم اذ نّدبت دقو :تلق

 اهاور ةياورلا هذه .«هثبخأو ةمايقلا موي هللا لع لجر ظيغأ :ةياور يقو» :هلوق

 «ءيش لك يف بدألا ةيعورشم ثيدحلا ينو :ةرمج يبأ نبا لاق .(هحيحص» يف ملسم

 نم دارأ ءاوس ًاقلطم هنم عنملا يضتقي هيلع ديعولاو ؛كالمألا كلم نع رجزلا نأل

 كلذ يف ًاقحم ناك ءاوسو ءاهضعب ىلع مأ ءضرألا كولم ىلع كلم هنأ كلذب ىمست

 هدصق نمو ءًاقداص هيف ناكو كلذ دصق نم نيب قرفلا ىفخي ال هنأ عم هًالطبم مأ

 .ًابذاك هيف ناكو

 .لوألا نم ًاثإ دش يناثلا نأ ينعي :تلق
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت سلس ليات”

 باب
 كلذ لجأل مسالا ربيغتو ىلاعت هللا ءامسأ مارتحا

 وه هللا َّنإ» هك ينل 1 د َلاَقَك رک یکی الك اق جيوش يأ نع
 ا رس
:0 

 ٌتْمَكَحَت «نوتأ < ين اوُهلَتا اَذِ يِموُق نإ :ٌلاَقَف اًمكحلا هيَلِإَو م

 «؟دلولا َنِم اا !اًدَه َنَسْحَأ ام :ّلاَقَ .نئقيرَملا الك َيِضَرَف ٠ ع

 :َلاَك . رش :ُتلُق (؟ْةُهَكَبْكَأ ْنَمَ مق» :ٌلاَق .هلاَدْبَعَو لسمو ی

 م اس س س

 5 .[هريَغَو واد وُبَأ اور1 . .«حْيَرُش وب

 : عتيل
 وهو اهمارتحا لجأل : يأ .«كلذ لجأل مسالا رييغتو هللا ءامسأ مارتحا»

 .ديحوتلا قيقحت نم كلذو .اهميظعت

 ءامسألا يف نكل لوألا باب نم ًءادتبا اذهب يمستلا نم عنملا هنم دافتسيو

 .ىلاعت هللاب ةصتخملا

 نم دواد يأ ظفلو يئاسنلا هاورو .فنصملا لاق اك دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 حيرش وبأ وهو «ىناه هيبأ نع «هدج نع «هيبأ نع «حيرش نب مادقملا نب ديزي قيرط
 هللا لوسر هاعدف مكحلا يبأب هنونكي مهعمس هموق عم لكي هللا لوسر ىلع دفو امل هنأ

 اذإ يموق نإ :لاقف ؟مكحلا ابأ ىنكت ملف مكحلا هيلإو مكحلا وه هللا نإ» :لاقف ٌدْكي

 :دازو مكاحلا هاورو .ديج هدانسإو :حلفم نبا :لاق .ثيدحلا (ءىيش يف اوفلتخا

 .«هدلولو هل اعدف»

 ءرغصم ةلمهم هرخآو ءارلا حتفو ةمجعملا مضب وه :«حيرش يبأ نع» :هلوق

 «يزملا هلاق .يبابضلا يثراحلا :ليقو :ظفاحلا لاق .يدنكلا ديزي نب ۍناه همساو



 DD ماحااابس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نم لوقب ةربع الو «ةفوكلا لزن يباحص «كلذ ريغ :ليقو «'”يِجِحْلَلا :ليقو

 أطخ كلذ نإف يضاقلا حيرش دلاو يعخنلا هنأ نظ نم الو «يعازخلا هنإ :لاق

 .شحاف

 يبأك فاصوألاب نوكت دق ةينكلا :مهضعب لاق :«مكحلا ابأ ىنكي ناک» :هلوق

 يبأك دالوألا ىلإ ةبسنلاب نوكت دقو «مكحلا يبأو ءريخلا يبو «يلاعملا يبأو «لئاضفلا

 هآر -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنإف ةريره يبأك هسبالي ام ىلإو '”حيرش يبأو ؛ةملس

 .ركب يبأك ةفرصلا ةيملعلل نوكت دقو «ةريره يبأب هانكف ةره هعمو

 كرابت هللا ءامسأ نم وهف مكحلا امأ :(مكحلا هيلإو مكحلا وه هللا نإ» :هلوق

 «لدعلاب ًانورقم ىنسحلا ءامسألا يف هّدع درو دقو «ثيدحلا اذه يف (ى ىلاعتو

 وه مّكَحلا «ةنسلا حرش» يف لاق .نيمسالا نيذه نارتقا نسحأ ام هللا ناحبسف

 لاق اک للاعت هلا رغب قيلت ل ةفصلا هذهو «همكح دري ل مكح اذإ يذلا اا

 ريخلا فرع :مهضعب لاقو 24١« :دعرلا) 417 همكحل همكم بّقعم ال م :ىلاعت

 صتخم فصولا اذه نأو ءرصحلا ىلع لدف لصفلا ريمضب ىتأو «ىلوآلا ةلمجلا يف

 يف دابعلا نيب لصفلا هيلإ :يأ . مكخلا هلوإ# :هلوق امأو .هريغ ىلإ زواجتي ال هب

 ٠ :صصقلا» © وع هلو مكحلا هلوإ# :ىلاعت لاق اك «ةرخآلاو ايندلا

 هيفو «(51 :ماعنألا 4 َنِاِصفْلا ربح َوْهَو َّنَحْلا قي هيب لإ کلا نإ :لاقو

 .ةلمهملا ءاحلا رسكو ةمجعملا لاذلا ناكسإو ميملا حتفب )١(

 .ةيسنلاب نوكت دقو (؟)

 نم مكحلا همسا نم ةي يبنلا ريغي ل كلذلو كلذ خسن مث ًالوأ ناك مكحلاب يمستلا نع يهنلا (۳)
 .مازح نب ميكحو يرافغلا ديز نب مكحلاك ةباحصلا

 ملو دماجلا مسالا هب ديرأ اذإ امأ ءسانلا نيب مكحلا وهو ىنعملا دصقو ىنعملا هب ديرأ اذإ ملعأ هللاو اذه )٤(

 .مازح نبا ميكحو «ديز نب مكحلاك ةا يبنلا اهرقأ كلذلو ةيمستلاب سأب الف ىنعملا دصقي



 ديمحلا زيزعلا ريسيت يس بي ب لب 09

 مارتحالا مدع مهوي ام عنملاو هب ةصتخملا هللا ءاسأب يمستلا نم عنملا ىلع ليلدلا

 .هوحنو مكحلا يباب ينكتلاك اهل

 يأ .«مهنيب تمكحف ٍنوتأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نإ» :هلوق

 .اهب ينونكف يموق نيب مكحأ تنك امنإو «ةينكلا هذهب يسفن
 مزلي هنأو ءًايضاق نكي مل نإو ءاضقلل حلصي نم ىلإ مكاحتلا زاوج :هيفو

 مكحلا :يأ «بجعتلل :يلاخلخلا لاق «اذه نسحأ ام» :ِةِلَك يبنلا لاق اذهلو .همكح

 نم هتركذ يذلا :يأ :هريغ لاقو .ةنسح ريغ ةينكلا هذه نكلو «نسح سانلا نيب

 :مهضعب لاق .ةينكلا هجو نم تركذ ام :يأ ءاذه نسحأ ام :ليقو .لدعلاب مكحلا

 .ىلوألا وهو

 مهل ًايضاق نوكي نأ دعبي ذإ «همالسإ لبق هموقل همكح نوكي اذه ىلعف :تلق

 همالسإ دعب تناك ةصقلا هذه نأل «هنم ملعتيو كلك هللا لوسر ىقلي نأ لبق

 نأ نظي الو «هللا لوسر ىلع اومدقو ءاوملسأ نيح هموق دفو عم ناك هنأل «ليلقب

 .ةيلهاجلا ماكح رمأ نسح هِي هللا لوسر

 بيترتلا يضتقت ال واولا نأ يف حيرص .«هللادبعو ملسمو حيرش :لاق» و

 ةلاد تناك ول ذإ .ريكألا نع هب هللا لوسر لأس اذلف < ؛عمجلا قلطم يضتقت انإو

 .مهربكأ نع لاؤس ىلإ جتحي مل بيترتلا ىلع
 ريبكلا نإف .لالجإلاو ميركتلا يف ربكألل ةياعر يأ :«حيرش وبأ تنأف» :هلوق

 «نبا هل نكي مل نإف «هينب ربكأب لجرلا ىنكي نأ هيف :«ةنسلا حرش» يف لاق كلذب ىلوأ

 .ىهتنا .اهتانب ربكأبف نبا اهل نكي مل نإف ءاهينب ربكأب ىنكُت ةأرملا كلذكو .هتانب ربكأبف

 نم قح يف هوركم نسحلا فيرشلا ظفللا لامعتسا نأ هيفو «ربكألا ميدقت هيفو
 .ميقلا نبا هيلع هبن «يبر» :هريغو هديسل كولمملا لوقي نأ هنمو .كلذك سيل

2 2 2 



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم

 e ومع 2< سر ےس ۸ دلاس
 بعلو ضو اڪ اک ےل وقبل م اس نیل و 3 :َلاَعَت هللا لوقو

 .(5 :ةبوتلا) 4( تورس منك لوس رو ویا و ابا لف

 هفافختسال كلذب رفكي .«لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نما

 نم رفك ىلع ءاملعلا عمجأ اذهو .ديحوتلل ٍفانم كلذو «ةلاسرلاو ةيبوبرلا بانجب

 ولو رفك «هنيدب وأ «هلوسرب وأ هباتكب وأ «هللاب أزهتسا نمف «كلذ نم ًائيش لعف

 .ًاعامجإ ءازهتسالا ةقيقح دصقي مل الزاه

 ضو ا انک وقبل ٌرْهَتْلاَص نیکو # :ىلاعت هللا لوقو» :لاق

 تلأس :يأ .4 دملا نيكو # :ِِلَي هلوسرل ًابطاخت ىلاعت لوقي .#2 بعلو

 ضو اڪ اَمَّنِإ ىروقيلا» ًءازهتسا رفكلا ةملكب اوملكت نيذلا نيقفانملا

 اودصق امنإو «بيذكتلاو ءازهتسالا اودصقي مل مهنأب نورذتعي :يأ . كَل تعلو

 لو

 ور

eد 2 ع .٠ م  
 توءزهتست 521 .هلوسرو و دنیاو های لف بعللاو ثيدحلا يي ضوخلا

 هجو ىلع ءازهتسالا نأل امإو هيف نيبذاك مهنأل امإ مهراذتعاب أبعي مل 450)

 مهنإف «لطاب رذع اذهف نيريدقتلا ىلعو ءًاروذعم هبحاص نوكي ال بعللاو ضوخل ا

 ءازهتسالاو «هلوسرو هباتكو هللاب نايإلا عمتج لهو .ءازهتسالا عقوم اوؤطخأ

 75 هب وعر رک

 اورتن ال # و ا نك ی ی اك لعل

 .(55 :ةبوتلا) 0 EE رل



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب

 نم لوقو «مكنايإ دعب مترفك :لوقي نأ هرمأ دقف :مالسإلا خيش لاق
CF e 0 

 ؛حصي ال مهولقب ًالوأ مهرفك عم «مہناسلب مهنايإ دعب اورفك دق مهنإ :''"لوقي

 مكناميإ دعب مترفك دق :لاقي الف رفكلا هنراق دق بلقلا رفك عم ناسللاب نايإلا نآل

 مكراهظإ دعب رفكلا مترهظأ مكنإ ديرأ نإو رمألا سفن يف نيرفاك اولازي مل هنإف
 ل لب ءاذكه اولاز ام مهضوخ عم مهو مهضوخل الإ كلذ اورهظي ل مهف "'”ناهيإلا

 اوملكتو قافنلا نم مهبولق يف ام نيبت ةروس مهيلع لزنت نأ اورذحو اوقفان

 اولاز ام مممأ ىلع ظفللا لدي الو مهنايإ دعب نيرفاك اوراص :يأ ءازهتسالاب

 شو نكح اَمَكِإ ویل لاس نيَلَو 8 :ىلاعت لاق نأ ىلإ نيقفانم
 ى
 نع شم نإ دكيصيإ دب مرتك دم اورد ل 8 :ليق اذهو اوفرتعاف 4 مل 7 وو

 ءًارفك اوتأ دق مهسفنأ دنع اونوكي ل مهنأ ىلع لدف ًةفياط بدن مكن رقي ط

 هب رفكي رفك هلوسرو هللا تايآب ءازهتسالا نأ نيبتف رفكب سيل كلذ نأ اونظ لب
 يذلا مرحملا اذه اولعفف فيعض ناهيإ مهدنع ناك هنأ ىلع لدف هناريإ دعب هبحاص

 هزاوج اودقتعي مل مهنإف «هب اورفك ًارفك ناكو ًارفك هونظي مل نكلو «مرح هنأ اوفرع
 .4ٌةَمَلَط بد مکن تدا طن فن نإ :هلوقو

 مهنأب مكضعب باذع نم دب الو «مکعیج نع ىفعُي ال :يأ :ريثك نبا لاق

 هنع هللا افع ربح نب "ىش ةفئاطلا نإ :ليق «ةرجافلا ةلاقملا هذهب نيمرجم اوناك

 يف ءاملعلا فلتخاو «لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا» :هامس اذه يف باتك مالسإلا خيشلو )١(

 ىلإ عجار كلذ نإ لاقي دقو نوباتتسي نأ برقألاو نوباتتسي ليق ؛نوباتتسي لهو مهتبوت لوبق
 يف امأ ءايندلا ماكحأ يف اذهو كلذ هلف ًاعيمج مهلتق وأ مهضعب وأ مهتباتتسا ىأر نإ رمألا يلو رظن

 .تحص اذإ هللا نيبو مهنيب ايف مهتبوت لوبق ىلع ءاملعلا عمجأف ةرخآلا

 .رطخلا ةدش هيفف مالكلا اذهب اورفك مث ارهاظو انطاب نينمؤم اوناك مهأ مالسإلا خيش مالك يف (؟)

 .ريغصتلاب (ريَمُح) و ةمجعملا نيشلا ناكسإو ةمجعملا ءاخلا ناكسإب يشخم (۳)



 كيمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 "يندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم

 هع 3 3 ع 5 ب عبد رهو

 ام حو 2001 کلا ىف : اك ل ل a OE یم الأ اف رهو

 .( 1-15 :دوه) 5 ناتي واكس يبو نومك

 ءأطخأف ريركت درج اذه نأو «ءايرلا يف لخاد بابلا اذه نأ سانلا ضعب نظ دق

 ةفيطقلل دهاجي يذلاك ايندلا هب ديري ًاحلاص ًالمع ناسنإلا لمعي نأ اذهب دارملا لب

 نإ هنإف يئارملا فالخب كلذل ًادبع ةا يبنلا همس اذهو كلذ وحنو «ةليمخلاو
 كلذ وحنو ةفيطقلاو مهاردلا لجأل لمعي يذلاو «هومظعيو سانلا هاريل لمعي

 ةلالجلاو حدملا لجأل لمع يئارملاو اهبيصي ايندلا لمع كلذ نأل ؟يئارملا نم لقعأ

 باقم ميلأو ههبضغ تابجوم نم هاب وعن رساخ امضالكو ء«سانلا نيعأ يف

 مهما لإ ير است یزو يذلا ةريحلا دب ر ناک نم 3 :ىلاعت هلوقو» :لاق

 .ةيآلا اف

 :نيتقبط ىلع ءالؤهو )١(

 ربكأ اكرش اوكرشأ ءالؤهف ايندلا لجأل اوملسأ نيذلا نوقفانملا :يلوألا

 انخيش) رغصأ ًاكرش اوكرشأ ءالؤهف ايندلا هب اودارأ ًاحلاص ًالمع اولمع نوقدصم نونمؤم :ةيناثلا

 .(زيزعلادبع
 :ناهسق ايندا هلمعب ناسنإلا ةدارإ نأ ةصالخلاف

 .ايندلا لجأل اوملسأ نيذلا نيقفانملا نم ردص ام وهو ربكأ كرش ١-

 دلا لجأل ًاحلاص ًالمع لمعي نم نينمؤملا نم ردص ام وهو رغصأ كرش -؟



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب ب بج اا

 ثيدَح لحد هَداَتَقَو . مَلسَأ نب ڍير «بعگ نب ِدّمَححَو ٌَرَمَع نبا نع 2 ص ا ۶ س س ر ےس ےس ر رس
 4 ا 25 37 ر م <
 ءالّؤَه اَنِئاَّرَق ّلثم ايار امم :ِكوُبَت ٍةَوْرَغ يف َلُجَر ل لاق هن | ءضعب يف مهضعب

 ص رے ےس 7
 06 هللا َلوُسَر ينعي ؛ءاَقَّللا دنع نجا الَو اسلا بدك الو اَئوُطُب َبَْعْرَأ م. 72 6 ل هع م هم 7 م م 7

 3 ف

 را ٌّقِفاَنُم َكَنِكلَو َتبَّذَك :ِكِلاَم نب ُفْوَع ُهَل َلاَقَك .َادَقلا ِهِباَحصَأَو

 َدَجَوَف هرب اب هللا لوس ر لل كلا نب ٌفوَع بكَ کھل ًاوُسَر

 َرَو لترا دقو ةا هللا ٍلوُسَر َلِإ لُجَرلا َكِلَذ َءاَجَق .ُهَقَبَس هس دق َنآرقلا
 يعد و 04 هاشم وسو

 عع ب تبدع اا شوكت ف لرش َراَي :لاقف .ُهَتَقان

 ب هلل لور قت هس العم لإ رظنأ يك أك :ّرَمْع نبا لاق .ٌقيرطلا ان
3 

 هَل ُلوُقَبَ .ُبَعلَتَو ضوُخَن اک نإ :ٌلوُقَي َوُهَو يلج بحل ًةراَججْا َّنِإَو

 لي مع مع ص ےس رس 30

 :ةبوتلا» 0 مز تورس دت .هلوُسَرَو دیا لأب 0( :هلَع هللا لوس

 .ِهْيلَع "ديزي امو ؛هيَلِإ تِفَتلَي ام ٦

 ءاورف رمع نبا رث امأف .مالسإلا خيش كلذك هلبق هركذ دقو تداقو ملسأ نبا

 نب دمحم رثأ امأو «فنصملا ه هركذ امم وحنب امهريغو «متاح يبا ¿ نباو «ريرج نبا

 .ظفللا اذه ريغب نكل ةفورعم يهف ةداتقو «ملسأ نب ديزو «بعك

 .-|مهنع هللا ىضر- باطخلا نب رمع نب هللادبع وه :(رمع نبا نع» :هلوق

 لاق .يندملا يظرقلا ةزمح وبأ ميلس نب بعك نب دمحم وه بعك نبا دمحمو

 نيرشع ةنس تام ملاع ةقث وهو «ةظيرق ينب نم تبني مل نم ناك هابأ نإ :يراخبلا

 .ةلعفأو لُعفأ نزو ىلع ةلمهملا نيسلا رسكب ةنسلأو ةلمهملا نيسلا مضب ًانسلأ )١(

 .ةيآلا ةءارق ىلإ عج ار ءاطاب 0



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىنكي «هتوخأو نمحر لادبع دلاو «باطخلا نب رمع ىلوم وه ملسأ نب ديزو «ةئمو

 ةماعد نبا وه ةداتقو .ةئمو نيثالثو تس ةنس تام ءروهشم ةقث «هللادبع ابأ

 .مدقتو

 .مهتاياور نم عومجم ثيدحلا نإ :يأ :(ضعب يف مهضعب ثيدح لخدا :هلوق

 .ضعب يف هضعب لخد كلذلف
 مهبأ كلذل لئاقلا ةيمست ىلع فقأ مل :«كوبت ةوزغ يف لجر لاق هنأ» :هلوق

 تلزن نمم ةعامج ةيمست درو دق نكلو اهيلع تفقو يتلا تاياورلا عيمج يف همسا

 اولاق مهغأ تاياورلا ضعب يفف مالكلا نم هولاق ايف ةياورلا فالتخا عم ةيآلا مهيف

 ةقان نأ دمحم انثدحي نيقفانملا نم لجر لاق .ةيآلا يف دهاجم نعو فنصملا هركذ ام

 نباو «ةبيش يبأ نبا هاور .بيغلاب هيردي امو اذكو اذك موي يف اذكو اذك داوب نالف

 نيبو كوبت ىلإ هتوزغ يف ةي هللا لوسر ايب :لاق ةداتق نعو «متاح يبأ نباو «رذنملا

 ماشلا روصق هل حتفت نأ لجرلا اذه وجري اولاقف نيقفانملا نم سانأ هيدي

 اوسبحا) :245 هللا يبن لاقف «كلذ ىلع هيبن هللا علطأف !تاهيه تاهيه ؟اهنوصحو

 ضوخن انك |نإ هللا يبن اي اولاق (اذك متلقو ءاذك متلق لاقف مهاتأف بكرلا لع

 رباج ةياور يفو متاح يبأ نباو رذنملا نبا هاور نوعمست ام مهيف هللا لزنأف بعلنو

 تباث نب ةعادو ةنيدملاب نيقفانملا نم فلخت نميف ناك «هيودرم نبا دنع هللادبع نب

 ضوخلا :لاقف ةَ هللا لوسر نع كفلخ ام :هل ليقف فوع نب ورمع ينب دحأ

 5 م هس رک €
 ةياور يف سابع نبا ىمسو EY کیر ىلإ 6 :ةبوتلا) © بعلتو ضو

 نأ نوبسحتأ :اولاق مهنأو «ريمخ نب يشخمو تباث نب ةعيدو مهنم هيودرم نبا دنع

 ةصقلا ...لابجلا يف نورفت ًادغ مكنأكل هللاو «مهريغ لاتقك رفصألا ينب لاتق
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 اوذخأ مهنيطايش ىلإ اولخ اذإ نيقفانملا نإف "هلك كلذ اولاق مهنأ لمتحيف اهلاكب

 ركذ لكف كلذ اولاق مهنأ دعبي الف «نينمؤملاو هلوسرو هتايآو هللاب ءازهتسالا يف

 مهضعبل نيلئاقلا ءاسأ ركذ تاياورلا هذه يفو «كلذ معت ةيآلاو «مهمالك ضعب

 يذلا ريح نب يشحمو «ةعيدو نب ديز «ةعادو ليقو تباث نب ةعيدو مهنم «كلذ

 وه ّيَأ نب هللادبع نأ تاياورلا ضعب ينو هرضح امنإ لقي مل هنكل «هيلع هللا بات
 نبا ركذو «كوبت ةوزغ نع فلخت يأ نبا نأب ميقلا نبا هدر نكل كلذ لاق يذلا

 نم مهنأ لمتحيف ةعامج دعف كلك هللا لوسرب كتفلاب اومه نيذلا ءاسأ قاحسإ

 دب مرک َدَمإل نيئزهتسملا يف ىلاعت لاق اذهلو مهريغ مهنأ لمتحيو «نيئزهتسملا

 :ةيوتلا) 4 ٌرِهلسإ دب أوَمَكحَو رفكلا ةي أولا دقلوإ# نيرخآلا يفو 4 كيم
 نيذلا فلسلا دنع مهو ئراق عمج ءارقلا .ءالؤه انئارق لثم انيأر ام :هلوقو ٠

 كلذ يف دجوي الف هانعمل مهف ريغ نم هتءارق امأ «هيناعم نوفرعيو نآرقلا نوؤرقي

 ."”عدبلا ةلمج نم كلذ دعب ثدح امنإو رصعلا

 :لاقي عساولا بيغرلاو بغرلا .ًانوطب عسوأ :يأ :«ًانوطب بغرأ» :هلوق

 وبأ ىور امك «لكألا ةرثكو «نوطبلا ةعسب مهنوفصي بيغر داوو بيغر فوج

 اذإ لخبأو انم نبجأ مكلاب ام :ءادردلا يبأل لاق الجر نأ ديبع نب حيرش نع ميعن

 ربخأو ًائيش هيلع دري ملو ءادردلا وبأ هنع ضرعأف ؟متلكأ اذإ مل مظعأو «متلكس

 مهتدعو مهددع ليلق نوملسملاو ميظع ماقملا نأل هلك كلذ اولاق مهنأ لمتحيف ةافانم الو )١(

 .بابسأ بابسألا نكلو بابسألاب سيل هللا رصن نكلو «راح تقولاو
 ةثادح عم سابع نبا مهعم لعج مث رومألا يف مهرواشي رمع ءاسلج مه ءارقلا نإ لاقي اذهو (؟)

 هتءارق عم نآرقلا يناعمب ءاملعلا مه ءارقلاف هللا باتكل مهفلاو ملعلا نم هيلع هللا حتف امل هنس

 هل ةنيبمو نآرقلل ةعبات ةنسلاو «ةليلقلا تايآلا يناعم مهفل ةليوطلا ةدملا نوسلجي اوناك اذهلو

 مويو ةماهيلا موي لتقو «اهللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي» :ثيدحلا يف اذهلو هيناعل ةحضومو

 .ةباحصلا ءاملع يأ ءارقلا نم ريثك نيفصو لمجلا
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 هقنخو هبوثب ذخأف كلذ لاق يذلا لجرلا ىلإ رمع قلطناف باطخلا نبا رمع كلذب

 .بعلنو ضوخن انك |منإ لجرلا لاقف ةي يبنلا ىلإ هداقو

 راكنإلا يف ةردابملا هيف :«قفانم كنكلو تبذك :كلام نب فوع هل لاقف» :هلوق

 .هيلع لدي ام لعف وأ لاق اذإ قافنلاب لجرلا فصو زاوجو «نيقفانملا ىلع ةدشلاو

 الو ةبيغ نوكي ال ههبشأ امو اذه نأ هيف :ادَِكك هللا لوسر نربخأل» :هلوق

 نيبو «ةميمنلاو ةبيغلا نيب قرفلا يغبنيف .هلوسرو هلل حصنلا نم لب «ةميمن

 ءمهورجزيل ؛رومألا ةالول قاّسفلاو نيقفانملا لاعفأ ركذف «هلوسرو هلل ةحيصنلا

 .ىهتنا ''' .ةميمنلاو ةبيغلا نم سيل ةعيرشلا ماكحأ مهيلع اوميقيو
 ةيآلا هذه يف هولاق اب هللا نم يحولا ءاج :يأ :(هقبس دق نرقلا دجوف» :هلوق

 تعلو ضو تڪ اإ تول رمل نیکو »
 .هللا لوسر ًادمحم نأ ىلعو «هتيهلإو هتردق ىلعو «هناحبس هللا ملع ىلع

 متاح يبأ نباو رذنملا نبا هاور امك يبأ نبا هنأ مدقت :«لجرلا كلذ ءاجف» :هلوق

 اذه يفو «كوبت ةوزغ نع فلخت يأ نبا نأب "'ميقلا نبا هدر نكل «رمع نبا نع

 هب لمعي لمع وأ "اهب ملكتي ةملكب رفكي دق ناسنإلا نأ ؛دئاوفلا نم ثيدحلا

 ةلالد هيفو «(56 :ةبوتلا) 4

 هيف ملكتلاف ةعدب رهظأ وأ ةيحللا قلح وأ ناخدلا وأ رمخلا برش وأ ةالصلا كرت رهظأ نمف )١(

 ركنملا راكنإو ةحيصنلا نم لب ةبيغلا نم سيل رومألا ةالو ىلإ هعفرو هرهظأ ام سانلا ريذحتو

 الو ةيصعم ىلإ عدي ملو نلعي ملو ءيش هنم رهظي مل اذإ ام فالخب هسفن حضف يذلا وه هنأل

 .هل ةداع نكي مل اذإ هترثع لاقي نأو هيلع رتسلا يغبني اذهف ةعدب

 خيشلا لآ نسح نب نمحرلادبع خيشلل «ديجملا حتف» نم هانكردتسا ءطقس لصألا يف انه ناك (؟)

 .-هللا مهمحر -

 ىلع لاق وأ مههوجو ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو» :هل لاق يبنلا نأ ذاعم ثيدح يفو (۳)

 ال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :ثيدحلا يفو ؛«مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم

 ملكتيل لجرلا نإ» :ثيدحلا يفو ««هاقلي موي ىلإ هطخس اهب هللا بتكي تغلب ام غلبت نأ نظي
 = نب رمع لاقو .«برغملاو قرشملا نيب امم دعبأ رانلا يف اهب يوه هللا طخس نم ةملكلاب
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 نم فوخلا ديفيو «هل لحاس ال يذلا رحبلاك يهف بولقلا تادارإ ًارطخخ اهدشأو

 نبا لاق اک «هولاق ام اولوقي نأ لبق ًاناميإ ءالؤه تبثأ ىلاعت هللا نإف «ربكألا قافنلا

 ىلع قافنلا فاخي مهلك ةي هللا لوسر باحصأ نم نيثالث تكردأ :'"”ةكيلم يأ

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلاو ةمالسلا هللا لأسن «هسفن

2 2 @ 

 نأ لبق رظني ناسنإلاف .ناسل نم نجس لوطب قحأ ام :روهشملا دشارلا ةفيلخلا زيزعلادبع =

 ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :ثيدحلا ينو «هسبح الإو ًاريخ ناك نإف ملكتي
 .«تمصيل وأ

 .ليلج يعبات (۱)
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 باب

 ىل اذه َنَلوقِيَل هم َءاَرَصدَحَب نم ات ر ةر هتف نولو زو :لاکت هلا ل 3Se Ge ل ۴ ن ےک سو ق ےک ےس سه وع 2

 2م ير اي عع كو عم 2
 3 لأ یم یسک کن ىل ! نإ در لإ تعج حُب نيو ُهَمِيق ةَعاَسلأ نظا امو

 ه١ سف 4( طیب یادم نت مهو ع امی اورق

 .(وب ٌقوُقحت اَنَأَو يلمع اَذَه١ :دهاج ل

 .(يِدنِع نم :ٌكيِرُيا :ِساّمَع نبا َلاَقَو

 5 لاق . :صصقلا) € ئين ولع لع هوا اإل :ُهَلوَقَو

 57 ل هل يّ هلل نم ماع ىلع د :َنوُرَخآ َلاَقَو ءبِياَكَلا هوُجوب يم

 . ينعملا دارفأ يه امنإو فالتخا هوركذ اميف سیلو

A. 

 سا :
 ُهَّنَسَم رص دعب نم نم همن هذَا َنيَلَو #9 :ىلاعت هللا لوق باب» :هلوق ...14
 س 2 2 200

 اَن ةَمَعهَلَوَخ اد :ىلاعت هلوق ىنعم يف -هللا همحر- ريثك نبا لاق لاق صو

 ىلإ عرضي رضلا لاح يف ناسنإلا نأ ربخي (44 :رمزلا) ةف َىه لب مَلِع لع هيو

 امن :لاقو ىغبو ىغط هنم ةمعن هلوخ اذإ مث «هوعديو هيلإ بينيو ىلاعت هللا
 ينلوخ امل ظيظح هللا دنع ينأ الولو «هل يقاقحتسا نم ملعي امل يأ رع َلَع هس

 هيلع انمعنأ امنإ لب «متمعز اك رمألا سيل :يأ #4 ةَ هٌلَب#م :ىلاعت لاق . اذه

 اهنم ىنعملاو دارفأ يه يأ )١(
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 لب كلذب مدقتملا انملع عم ؟يصعي مأ عيطيأ «هيلع انمعنأ ميف هربتخنل ةمعنلا هذهب

 نولوقي ام نولوقي اذهلف 5(4) وملعب ال رك كول رابتخا يأ  ُهَمَتِي ىه

 اذه معزو ةلاقملا هذه لاق دق يأ © ْمِهلْق نِ نأ اا دم نوعّدي ام نوعّديو

 أوُناك ام مُجنَع ىع امك ممألا نم فلس نمت ريثك ىوعدلا هذه ىعداو معزلا

 اك ؛نوبسكي اوناك امو مهعمج مهعفن الو مشرق حص اف :يأ (© یکی

 باو © مرفأ بحي اله ل لوك نورت نع ارح لاعت لا
 € 0000 e يتلا برم - - 00 هومر هن ص وي ها

 7 21 320006 ع ىو م ر سے۶م اس سرع سوس ص
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت
 چ 4
 .يِرفَس يف ب مَ ارب الو نسا دلا "سلا ولا كاطع ِذْلاب

 1١ ا
 ر

 .ساّتلا كردي صر ْنُكَت لأ !َكُفرغَأ ُنَأك :َل
 ا

rtٌلاَتَك  

 ص

 اَقَك .ٌةَرثك قوقحلا :لاقف

 ْنَع ًارباك لالا اذه ُتْثِرَو اإ :َلاَثَك ؟ّلاَلا َّلَجَو رَ هللا كاطع ري
 ر

 يف َعَرْمألا ىَنَأَو . تنك ام لإ هللا َكَرَيَصَق ءایذاگ َتْنُك ْنِإ :ّلاق ."

 ْنِإ :َلاَقَف اَذَه ِهْيَلَح دَر ام َلْثِم ِهْيَلَع درو اذه لاٿ ام ثم :ُهَل َلاَقَف هِتَروُص
 م هر سا س ەر

 .َتْنُك ام لإ هللا َكَرَيَصَف ءاَبْذاَك َتْنُك

 دق لوس باو نکنم لج :َلاَقَف هِتَروُص يف ىَمْعَألا یت او :ّلاَك

 يِذَّناب َكَأْسَأ كب مف هلابالإ مولا يل َآلَبآلَ يِرَقَس يف لاي ا يب ْتَمَقنا

 هلل دق ىمضأ تنك دك :َلاَقَت .يِرَفَس يف اب ملا هاش َكَرَصَب َكْيَلَعَدَر

 هلو 009 محال

 ُهَتْذَكَأ ءب ب ميلا كَدَهَجَأ ال هّنلاَوَف « تنش اَم ْعَدَو تئش ام ذخف ءيِرَصَب

 :ثيدح هديؤيو «نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب كلأسأ» كلملا لوق نم هللاب لاؤسلا زاوج هيف )١(

 «هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ» :هلوقو معطم نب ريبج ثيدح امأ ء«هوطعأف هللاب لأس نم»

 ل اذإ لبقي وهو لوبقم :«بيرقتلا» يف هيف لاق كاذب سيل وهو دمحم نب ريبج هدنس يف هنإف
 يف وهو «هقلخ ىلع هللاب عافشتسا عون هيف ثيدحلا اذهو «هنم ىوقأ وه نم فلاخي
 .ريبج ثيدح فلاخ دقو .«نيحيحصلا»

 .يدقتناو ينباع هانعمو كرذقي رزق (؟)

 .دج نع ًابأ يأ رباك نع ًارباك (۳)

 ضرم :عرقلاو ًاريقف عرقأ يناثلاو ًاريقف صربأ راص اذه نأو تلبق كلملا ةوعد نأ رهظي يذلا (:)

 .رعشلا هعم طقسي سأرلا يف

 لاسرإب ناحتمالا نوكي دق هنأو نحتميو ةمعنلاب ىلتبُي دق ناسنإلا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا يفو (5)

 ةحصلاب ًالوأ (هنحتما ًاكلم امه لسرأ هللا نإف «ةثالثلا ءالؤه ةصق يف انلبق نميف ناك امك كلم

 هللا امهالتباف نيريقفو نيضيرم اناك عرقألاو صربألا نإف لاملا يف ةعسلاو ءاخرلاو ندبلا يف

 = هاطعأو هرصب هيلإ هللا درف ىمعلاب ًاباصم ناك ىمعألاو لاملا يف ءاخرلاب مث ندبلا يف ةحصلاب
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“oر 4 7 ر < هس 2 هيف شي هک 26 ت ° 0  

 ىلع طخسو «كنع هللا َيِضَر دقف ؛متيلتب يلتبا (نإف .كل ام كسم : | :لاقف

 .[هاجرخأ] .(َكِيَبِحاَص

 .ملسمو يراخبلا يأ :«هاجرخأ» :هلوق

 .لماحلا يه :دملابو نيشلا حتفو نيعلا مضب :«ءارشعلا ةقانلاو»

 ةلباقلاك ةقانلل جتانلاو ءاهجاتن يلوت :هانعم «جتتف» :ةياور يفو ««جتنأ» :هلوق

 .ةأرملل

 يف جتنأ ىنعمب وهو اهتدالو ىلوت :يأ «ماللا ديدشتب وه :«اذه دلو» :هلوق

 ."'هريغل كلذو «ناويحلا اذه نكل .دحاو ىنعمب ةلباقلاو جتانلاو دلوملاف «ةقانلا

 .بابسألا يه ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاح اب وه :«لابجلا يب تعطقنا» :هلوق

 .يلام نم هبلطت وأ «هذخأت ءيش در يف كيلع قشأ ال هانعم :«كدهجأ ال» :هلوق

 .يوونلا هركذ
 هلل ارقأ اف هللا ةمعن ادحج نيلوألا نإف ؛ريتعم هيفو «ميظع ثيدح اذهو

 امأو .طخسلا |مهيلع لحف «هللا قح ايدأ الو ءاهب معنملا ىلإ ةمعنلا ابسن الو «هتمعنب

 ءاهيف هللا قح ىدأو ءاهب هيلع معنأ نم ىلإ اهبسنو هللا ةمعنب فرتعاف ىمعألا

 ال يتلا ةثالثلا ركشلا ناكرأب ىتأ امل ةمعنلا ركشب همايقب هللا نم ىضرلا قحتساف

 اهركش ثلاثلاو ةمعنلا ارفك نينثا نأ ةصقلا هذه ينو «قوقحلا درب ًايناث اهنحتما مث لالا =

 ىع ْنِم لِيَ :ىلاعت هللا لوق مهيلع قدصو ةمعنلا ركشي مل رثكألا نأ مهيلع قدصف

 ناميإلا متي ال هنأو «ناهيإلا مات نم هللا معن ركش نأ دئاوفلا نم ثيدحلا فو ا وكلا

 .ركشلاب الإ
 ةأرملا رضح نمل لاقيف ناسنإلا ىلع دّلوملا قلطي دقو «ناسنإلل ةلباقلاو ناويحلل جتانلاو دلوملاف (1)

 .دلوم اهتدالو نوؤش يف اهدعاسو
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 . "بجي |هيف اهذبو «معنملا ىلإ اهتبسنو ةمعنلاب رارقإلا يهو ءاهب الإ ركشلا موقي
 معنملا ماعنإب فارتعالا وه ركشلا لصأ :-هللا همحر- ميقلا نبا ةمالعلا لاق

  ءاهب ًالهاج ناك لب ؛ةمعنلا فرعي مل نمف «ةبحملاو «لذلاو «هل عوضخلا هجو ىلع

 ةمعنلا فرع نمو ءأضيأ اهركشي مل ءاهب معنملا فرعي ملو اهفرع نمو ءاهركشي

 مل هنعو هب ضري ملو هبحي ملو هل عضخي مل نكلو اهدحجي ملو اهب رقأو اهب معنملاو

 هبحأو اهب معنملل عضخو اهب رقأو اهب معنملا فرعو اهفرع نمو ءاضيأ هركشي
 ركشلا يف دب الف ءاه ركاشلا وه اذهف «هتعاطو هباحم يف اهلمعتساو هنعو هب ىضرو

 ."'هل عوضخلاو هتبعو معنملا ىلإ ليملا وهو «ملعلا عبتي لمعو بلقلا ملع نم

 .مهنم هبرقو هتيؤر ةهاركب :«سانلا ينرذق» :هلوق

2 4 2 

 اهمهأو «معنملا ىلإ اهتبسن يف لخدي دق هنأل هركذي ملو ءركشلا يف هنم دب ال معنملا ةبحم كلذكو )١(

 «لمعي ملف فلختف هيلع بعص لمعلا ءاج اذإف ءاهبسنيو ةمعنلاب رقي دق ناسنإلا نأل لمعلا

 ًالمع لمعو ًانسح ًالوق لاقف لمعو لاقف اهيف هللا قح ىدأف لمعو ةمعنلاب فرتعا ىمعألاف
 ًانسح ًالوق الوقي ملف ءاهيف هللا قح ايدؤي ملو ةمعنلاب افرتعي ملف عرقألاو صربألا امأو ًانسح

 .انسح ًالمع المعي ملو

 ال نم سانلا ركشي ال ءاببس ناك نم ركش هللا ةمعن ركش نمو «دیج مالك ميقلا نبا مالك (۲)

 .هللا ركشي
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)0( 
 باب

 رم سرا ر ميسر

 لعق املاء آميف كرش هل امج اًحِللَص اَمُهَْت'َ الفا :َلاَعَت هللا لوت

 4۰ :فارعألا) ا نوکر د اًمع هللا

7 
 اهدا اع رش ھل امج اللص اکا اإ :یاعت هللا لوق باب» :هلوق

 ۰۰4 راع هلاکت
 ڈدح «دمصلادبع انثدح :ةيآلا هذه ىنعم يف -هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق

 ال » :لاق هي يبنلا نع ةرمس نع .نسحلا نع «ةداتق انثدح «ميهاربإ نبا رمع

 ثراحلادبع هيمس :لاقف .دلو اه شيعي ال ناكو .سيلبإ اهب فاط ءاوح تدلو

 «هرمأو ناطيشلا يحو نم كلذ ناكف «شاعف "”ثراح ادبع هتمسف «شيعي هنإف

 ركذ اذهلو «“هححصو مكاحلاو ريرج نباو ءهنسحو يذمرتلاو .دمحأ هاور

 ىنعمو «سنجلا ىلإ صخشلا ركذ نم ًادارطتسا عمجلا ةغيصب اهرخآ يف ريمضلا

 دجوأف ءةردقلا بئاجع نم هلل هيفو «يناسنإلا سنجلا أدبم نع ربخي ىلاعت هنأ ةيآلا

 «-مالسلا هيلع- مدآ وهو «ةدحاو سفن نم هعاونأ فالتخاو هترثك ىلع سنجلا اذه

 نأو ةقيقحلا ال ةيمستلا يف كرش ديبعتلا نأو هللا ريغل مسالا يف ديبعتلا ميرحت ةمجرتلا عوضوم )١(

 اهلحتسي مل اذإ هللا ريغل ةدابع نوكي ال ةيصعملا يفو ةعاطلا يف كرشلا

 يف اعنمتو املع امهنأ لمتحيو هئاسآ نم هنأب املعي مل هنأ لمتحيو ناطيشلا ءاسأ نم ثراحلادبعو (۲)

 .رثؤي ال هنأ انظو هاقفاو مث رمألا لوأ

 .هللا ريغل ديبعتلاو ةيمستلا يف ةيصعملا يف هوعاطأ يأ ةيمستلا يف (۳)

 سلدم وهو ةدانق ةنعنع :يناثلاو «فيعض ميهاربإ نب رمع :اهدحأ ؛هوجو نم ريثك فعض هيف ثيدحلا اذه (5)

 .ةقيقعلا ثيدح الإ هنم عمسي مل هنأ حجارلاو «ةرمس نم نسحل ا عامس :ثلاثلاو ,عامسلاب حرصي ملف



 افيفخ ًالمح تلمح اهئطو :يأ اهاشغت الف ءاهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو
 .ةغضملا مث «ةقلعلا مث «ةفطنلا يه اهنإ املأ هيف ةأرملا دجت ال لمحلا كلذو

 هتفختسا :نارهم لاقو «هيلع ترمتسا :دهاجم لاق © هوب َتَّمَهإ© :هلوقو
 0 صر ر

 تراص : يأ 4 لَن امل تدعقو هب تماقو ءاملاب ترمتسا :ريرج نبا لاقو

 )۸4 :فارعألا) % امير هلأ وعد اهنطب يف ربک :يدسلا لاق .اهلمحب لقث تاذ

 .ًايوس ًارشب 4 اللص اَمَبَتاَ نيل هللا اوعد -مالسلا |مهيلع- ءاوحو مدآ نأ :يأ

 ٠۸۹ :فارعألا) 4 () تیرا نم نکا ةميهب نوكي نأ اقفشأ :سابع نبا لاق

 .ةدايز هيفو ريثك نبا نم ًاصخلم ىهتنا .كلذ ىلع كنركشنل يأ

 ءاكرش هلل :يأ 15١(: :فارعألا) © ْءاكَرُس هَل العج اًحِللَص اَمُهْنَتاَء امل :هلوقو 200

 هل لب كلب ادعو ېک يوما بولا لع كلذ ركشب اموت ل :يأ اان اي

 «ثراحلادبع هايمس نأب ؛يوسلا رشبلاو «حلاصلا دلولا نم |هتيطعأ |يف ءاك رش هيف

 ىلإ هلوأ نم مالكلا قايس تلمأت اذإو هلل الإ مسالا دّبعي ال نأ ركشلا مامت نم نإف

 -مالسلا (هيلع- ءاوحو مدآ يف كلذ نأ ًاعطق نّبت '"'فلسلا هب هرسف ام عم هرخآ

 ىرج ام ىسنيو ةصقلا هذهب بذكي نمم بجعلاو كلذ ىلع لدي عضوم ريغ هيف نإف
 سيلو «مهاوقأو فلسلا ريسافت كرتيو «ةعدتبملا ريسافتلاب رباكيو ”ةرم لوأ

 .ىلوألا ةرملا يف روذحملا نم مظعأب ةصقلا هذه يف روذحملا

 نم نيكرشملا ىلإ دئاع ملعأ هللاو اذه 4 نورس اعل :ىلاعت هلوقو

 .نآرقلا يف رئاظن هلو سنجلا ىلإ صخشلا ركذ نم درطتساف "”ةيردقل

 ارش هل الحج اللص اَمُهَتاَءآَمَلَفإِم :ىلاعت هلوق دنع ريثك نبا يف ةيآلا هذه فلسلا ريسفت رظنا )١(

 ٠۹١(. :فارعألا) 4( َنْوكِرْضم اَمَح هلا لمف املاء آميف

 .ةنحلا يف ةرجشلا نم لكألاب امهرمأ نم (۲)

 .ةيرذلا اهلعل (۳)
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isيي س كت ۳ تو و و ا كر 2 3 و  
 ءورمع ٍدبعك .هللا ريغل ِلبعم مسا لك ميرح ىلع اوقفتا :مرح نبا لاق

 ."7ثِلّطملا دبع اًشاَح .كِذ ُةبَشَأ اَمَو ةَبعَكلا ُدبَعَو

 يرهاظلا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ وه :«مزح نبا لاق» :هلوق
 ."”تافنصملا نم اهريغو «ىلحملا»و «لصفلا»و «عاجإلا» باتك بحاص روهشملا

 ةياكح ال عامجإلا ةياكح هدوصقمف ءاوعمجأ دارملا نأ رهاظلا :«اوقفتا» :هلوق

 .نيرخأتملا ةقيرط ىلع قافتالا

 يلع دبعب ةيمستلا لحت ال :ميقلا نبا لاق ””«بلطملادبع اشاح»:هلوق

 «؟كمسا ام» :هل لاقف رجحلا دبع الجر نومسي مهعمسف موق ايب يبنلا ىلع دفو

 ىلع نوقفتي فيك ليقف (هللادبع تنأ انإ» :ِةِللَك هللا لوسر هل لاقف رجحلا دبع لاق

 «ثيدحلا «رانيدلا دبع سعت) ع هلع حص دقو ؟ هللا ريغل ديعملا مسالا ميرحت

 .«بلطملادبع نبا انآ بذك ال يبنلا انآ» :لاق هنأ هنع حصو

 فصولا هب دارأ امنإو مسالا دري ملف رانيدلا دبع سعت» :هلوق امأ :باوجلاف

 اهيف دارملا سيل ةيمستلا لصأ نألو «بلطملادبع نبا انأ» :لاق اب يبنلا نأل بلطملادبع ىنثتسا )١(

 ىلإ لبقأ الف هفدرأف مهنم بلطملا همع هذخأف ةنيدملاب هلاوخأ دنع ناك دمحلا ةبيش نإف «ديبعتلا

 «كلذب دّبعم لك ىنثتساف بلطملادبع اذه اولاقف سمشلا نم هنول ريغت دقو هل ًافيدر هوأر ةكم

 لوألا لصألل ةاعارم كلذل دبعم لك ىنثتسا لوسرلا ذج بلطملادبع ىنثتسا امل هنإ لاقي دقو

 .ةعيبر نب بلطملادبع همع نبا مسا يبنلا ريغي مل اذهو «بلطملادبع همسا نم لك يف يرجي اذهو

 «نرقلا اذه نايعأ نم يقهيبلا ناكو ه455 ةنس هتافو تناك «سماخلا نرقلا نايعأ نم ناك (۲)

 تناكو نرقلا اذه نايعأ نم قرشملا ملاع يدادغبلا بيطخلا ناكو .ه ٤٥۸ ةنس هتافو تناكو

 هتافو تناكو نرقلا اذه نايعأ نم برغملا ملاع ربلادبع نبا رمع وبأ ناكو ء«ه4577 ةنس هتافو

 .ه 6555 ةنس

 .دمحلا ةبيش همسا (۳)
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 هللا ةيدوبع نع امهتيدوبعب يضرف ؛مهردلاو رانيدلل هبلق دبعي نم ىلع ءاعدلاو

 ةيمستلا ءاشنإ باب نم سيل اذهف «بلطملادبع نبا انأ» :هلوق امأو «ىلاعتو كرابت

 ريغ نود ىمسملا هب فرع يذلا مسالاب رابخإلا باب نم وه انإو «كلذب
 يبأ صيصختل هجو الو .مرحي ال ىمسملا فيرعت هجو ىلع كلذ لثمب رابخإلاو

 ينبو «سمش دبعب نوّمسي هباحصأ ناك دقف «ةصاخ بلطملادبعب كلذ دمحم

 نم عسوأ رابخألا بابف كلذ يي يبنلا مهيلع ركني الو «مهئامسأب رادلادبع

 يقب نكلو نسح وهو ءأصخلم ىهتنا .ءاشنإلا يف زوجي ال ام هيف زوجيف ءاشنإلا
 .بلطملادبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا همسا نم ةباحصلا يف نأ وهو لاكشإ

 كلذ اوركذ اك هللادبع ىلإ ب يبنلا هريغف سمش دبع همسا نم امأ :باوجلاف

 :لاقو «بلطملادبع همسا نأ ربلادبع نبا ركذف ةعيبر نب بلطملا امأو «مهمجارت يف

 هلاق |ميفو :ظفاحلا لاقو .''"تملع یف همسا ريغي مو ی هللا لوسر دهع ىلع ناك

 دقو «بلطملا الإ همسا نأ ركذي ملو «شيرق بسنب هريغ نم ملعأ ريبزلا نإف ءرظن
 نم مهنمف ثيدحلا لهأ امأو «بلطملا هنومسي |نإ بسنلا لهأ نأ يركسعلا ركذ

 هركذف ةناكر وبأ ديزي دبع امأو «بلطملادبع :لوقي نم مهنمو «بلطملا :لوقي

 نأ فورعملاو .حصي ال اذهو هتأرمأ قلط :ةناكر وبأ لاقو «ديرجتلا» يف يبهذلا

 :لاق سابع نبا نع «نئسلا» يفو «دواد وبأ هثيدح ىورو «ةناكر ةصقلا بحاص

 نب عفان ثيدحو :لاق مث ثيدحلا ركذو ةناكر مأ هتوخإو ةناكر وبأ ديزي دبع قلط

 هتأرما قلط ةناكر نأ هدج نع «هيبأ نع ةناكر نب ديزي نب يلع نب هللادبعو «ريجع

 دقف هب ملعأ مهو «هلهأو لجرلا دلو مهنأل ؛حصأ ةدحاو يئ يبنلا اهلعجف ةتبلا

 ةيمستلا زوجت ال اذه ىلعف هتبحص هل حصت نم ءالؤه نم ةباحصلا يف سيل هنأ نيبت

 ىنثتسم ريغ ناك هريغ كي يبنلا نأ تبث نإف بلطملادبع همسا نأ «ملسم حيحص» يف يذلا )١(



 س ديمحلا زيزعلاريسيت

 ءاملعلا عمجأ دقو ةيمستلا زوجت فيكو «هللا ريغل دبع امم هريغ الو بلطملادبعب

 دبع)و «(حيسملا دبع)و (لوسرلا دبع)و «(يبنلادبع) ب ةيمستلا ميرحت ىلع

 بلطملادبع نم زاوجلاب ىلوأ هذه لكو ؟(ةبعكلا دبع)و ء(نيسحلا دبعو)و «(يلع

 نم ثراحلا دبعب ةيمستلا نأ ىلع يب يبنلا صن دقف ًاضيأو .هب ةيمستلا تزاج ول

 قدصأ نأ الإ ءامهنيب قرف ال ءثراحلا دبعك بلطملا دبعف «هرمأو «ناطيشلا يحو

 هنأل .ناطيشلل مسا ثراحلا نإ :لاقي ال .زاوجلاب ىلوأ هلعلف مامهو ثراحلا ءامسألا

 هب ةيمستلا زوجي الف .ثراحلا همسا نم عيمج نيب كلذ يف قرف الف «هل اسا ناك نإو

 .هريغ وأ ماشه نب ثراحلا دبع یون نإو

 .بلطملا دبعب ةيمستلا زاوج ىلع عامجإلا ىكح دق مزح نبا ناك اذإ :تلق نإف

 ؟هفالخ زوجي فيكف
 دبعب كلذ زاوج ىلع عامجإلا ةياكح يف ًاحيرص سيل مزح نبا مالك :تلق

 دبعو «ىزعلا دبعك «هللا ريغل دّبعم مسا لك ميرحت ىلع اوقفتا :هظفل نإف ءبلطملا

 ىلع اوقفتاو .بلطملا دبع اشاح كلذ هبشأ امو «ةبعكلا دبعو ءورمع دبعو «لبه
 .همالك رخآ ىلإ كلم مسا وأ «يبن مسا نكي مل ام انركذ ام دعب مسا لك ةحابإ

 مسا لك ميرحت ىلع اوقفتا :ريدقتلا نوكيو «هيف فالخلا ةياكح هدارم نأ لمتحيف

 ءاوفلتخا لب «هميرحت ىلع اوقفتي مل مهنإف :يأ «بلطملادبع اشاح هللا ريغل دّبعم

 نوكيو .هرخآ ىلإ انركذ ام دعب مسا لك ةحابإ ىلع اوقفتاو :هدعب لاق هنأ هديؤيو

 ةياكح نع هنم ًاتوكس نوكيو «هيف اولاق ام ظفحأ الف « بلطملادبع اشاح دارملا

 كلذ زاوج نم عامجإلا ةياكح هدارم نأ ريدقت ىلعو «هيف فالخلا وأ ,عامجإلا

 فيكف ءًاضيأ ةجح نوكي عاجإ لك الو «هل مّلسُي ًاعاجإ ىكح نم لك سيلف
 - هلوق هزاجأ نم ةجح ةياغو ؟نيعزانتملا نيب ةلصاف ةنسلاو «دوجوم فالخلاو

 همسا ةباحصلا ضعب نأ وأ ءهوحنو «بلطملادبع نبا انأ» :-مالسلا هيلع



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ©0

 نبا انأ» :هلوق ناك ولف ًاضيأو «كلذ نع باوجلا مدقت دقو «بلطمادبع

 دبع ونبو «مشاه ونب |منإ» :هلوق ناكل هب ةيمستلا زاوج ىلع ةجح «بطلملادبع

 ءاشنإ نيب قرف نكلو «فانم دبعب ةيمستلا زاوج ىلع ةجح '”(دحاو ءىش ''”فانم
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 هتيانع عم حراشلاو «دحاو ءيش بلطملا ونبو مشاه ونب انإ» :(ملسم حيحص» يف يذلا )١(

 .أطخلا لحم رشبلاو هلل لامكلاو ثيدحلا لقن يف أطخأ ثيدحلاب ةميظعلا

 اوقرافي مل بلطملا ينب نإ :لاق بلطملا ينبك نوكن نأ ديرن لفون ونبو سمش دبع ونب لاق الو ()
 لفونو بلطملاو مشاه دالوأ ةعبرأ هل فانم دبع نأ كلذو مالسإ الو ةيلهاج يف مشاه ينب

 .بلطملادبع نبا لاق نم طلغو ييلطملا هبسن يف يعفاشلل لاقيو سمش دبعو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .سيلبإ اًمهاَنَأَف تلم مد مد اَماَشَعَت (َمَل» : لاق َدَيآلا ف ِساَّبَع نبا نع

 ا ينزف هل هَل نعال وأ ناعم ةا نم جرحا يَا كيسا ي ر :َلاَقَ

 .ثراَْلا َدِبَع ُهاَيْمَس . افر نمو َّنَلعفَألَو هَقْشَيَف َكِنطَب نم حرخيف

 نأ ا ۴ و لغم لاقت .اًمهاَََ لع م عكف تيب نأ اي

 کولا تح اههَكَرمَأك چک رگ مشات د ج ق ايم َجَرَكَف اعط
 ُهاَوَرَل .(4 التاء ايف ٤ 22 ل عجول :ُهَلوَق كلَ «ِثراحلا دبع هاَيَمَسُف

 . | متاع ي ا نبا
 ل ر

3١ 
 ح

> 

 .اهل مجرتملا :يأ :«ةيآلا يف» :هلوق

 .-مالسلا (هيلع- اهئطو يأ ءاوح يأ :«اهاشغت» :هلوق

 .امكدلول :يأ :«هل نلعجأل وآ» :هلوق

 ةانثملا رسكو ةزمه لا حتفب لّيأو «ةفاضإلاو ةينثتلاب وه :(ِلّيأ ينرق» :هلوق

 ؛لعو ينرق دلولل لعجي هنوكب |هفوخي هنأ ىنعملاو «لاعوألا رّكَذ ةددشملا ةيتحتلا

 .«هقشيف كنطب نم جرخيف» :لاق اک هقشيف اهنطب نم جرخيف

 ريغ اب لعفي هنأ معزيو ءركذ ام ريغب |مهفوخي :«نلعفألو نلعفآلو» :هلوق
 .كلذ

 ةكئالملا يف همسا ناك :ريبج نب ديعس لاق :«ثراحلادبع هايمس» :هلوق

 نإف «هب كارشإلا ةروص هل دجو دق نوكيل «كلذب هايمس نأ هدارم ناكو «ثراحلا

 عنق «ةريبكلا ةيصعملا يف هعقوي نأ يمدآلا نع زجع اذإ «سيلبإ ديك باب نم اذه

 نبا ىور امك «ةرم لوأ اعاطأ اهك هتعاط اههنم هل لصحي هنإف ًاضيأو «ةريغصلاب هنم

 .ليئارسإ ينب نع وه لب ًاثيدح سيلو ةيآلا ريسفت يف يأ (۱)



Oديمحلا زيزهلا ريسيت  

 ل4 هللا لوسر لاق :لاق ملسأ نب ديز نب نح رلادبع نع متاح يبآ نباو ءريرج

 .ضرألا يف امهعدخو ةنجلا يف (هعدخ ديز :لاق «نيترم |امههعدخ»
 نإف ناحتمالا نم ملعأ هللاو اذه خلإ ...ًاتيم جرخف هاعيطي نأ ايبأف» :هلوق

 ىلاعت هللا قيفوتب الإ تايآلا نم نياعي نأ هاسع اذام نياع نإو «هل مزع ال ناسنإلا

 لبق امل عقو ام عم «نيترم نيوبألا ىلع تبلغ اك هيلع بلغت ةيرشبلا ةعيبطلا نإف
 دلولا بح (هكردأ كلذ عمو ءامهل هتوادعو سيلبإ ديك نع راذنإلاو ريذحتلا نم

 «ناطيشلل ةدابعلا ادصقي مل نإو ةيمستلا يف ًاكرش كلذ ناكو «ثراحلا دبع هايمسف

 امك .توملا نم دلولا ىلع فوخلا امإو «ءاوح نع هرش عفد امإ ءانظ اهيف هب ادصق لب

 اهاتأ ءءاوح تلمح امل :لاق بعك نب يبا نع «متاح يأ نباو «ديمح نب دبع ىور

 تدلوف لعفت ملف ثراحلا دبع هيمس ؟كدلو ملسيو يننيعيطتأ :لاقف ناطيشلا

 يننيعيطتأ :لاقف ةثلاثلا تلمح مث «لعفت ملف كلذ لثم اهل لاقف تلمح مث «تايف

 .متاح يبأ نبا هاور .هاعاطأف |مهبيهف ةميهم نوكي هنإف الإو كدلو كل ملسي

 سابع نبا نعو «رذنملا نباو روصنم نب ديعس هاورو «حيحص هدانسإو :تلق

 وحنو «هللا ديبعو هللادبع هيمستو «هلل مهدبعتف ًادالوأ مدآل دلت ءاوح تناك :لاق

 هنايمست ام ريغب هنايمست ول (ىنإ :لاقف مدآو سيلبإ اهاتأف «توملا مهبيصيف كلذ

 نم مک یا وه :لزنأ هیفف ثراحلا دبع هايمسف ًالجر هل تدلوف «شاعل

 .هيودرم نبا هاور .ةيآلا رخآ ىلإ © َوَدِحو یف
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 .(ِهَتداَبِع يف نکي لَو هِيَعاَط يف ُءاَكَرش» :َلاَك اَ نڪ حبِحَص لتس هلو وق اذ

 اًقِفَشَأ» ل64 i ولو يف هاج نَع حيجص دس هلو

 .اته رخو ديعسو نسا نع ُهَعم َركَدَو اانا َنوُكَأل نأ

 ةيمستلا يف هاعاطأ (ېنوکل :يأ .«هتدابع يف نكي مو هتعاط يف ءاكرش» :هلوق

 كرش نيبو ةعاطلا كرش نيب قرفلا ىلع ليلد وهف هادبع اأ ال «ثراحلا دبعب
 مالك ىلع اهب دارملا نأل «ةعاطلاب ةيآلا هذه يف ةداتق ريسفت :مهضعب لاق .ةدابعلا

 األ «ةعاطلاب اهريسفت بسانف «-مالسلا اههيلع- ءاوحو مدآ نيرسفملا نم ريثك

 اب نيرصاعملا ضعب هلكشتسا دقو .ثراحلا دبعب دلولا ةيمست يف ناطيشلا اعاطأ

 يف كرشلا نوكي نأ ةداتق لوق ىلع مزليف «ةعاطلاب ةدابعلا اورسف دق مهنأ هلصاح

 .ةدابعلا

 نأ ةدابعلا مزال هنإف «مزاللا ريسفتلا نم ةعاطلاب ةدابعلا ريسفت نأ :باوجلاو

 ريسفتلا نم وه :لاقي وأ «ةعاطلاب ترسف اذلف ءاهب هدبع نمل ًاعيطم دباعلا نوكي
 الف ءاه ةمزال ةدابعلاو «ةدابعلل ًاموزلم ةعاطلا تناك امل يأ مزاللا ةدارإو موزلملاب

 كلذ يف لاكشإ الف ةلمجلابو .حصأ وهو كلذب اهريسفت زاج ؛ةعاطلاب الإ لصحت

 . هللا دمحب

 00 !ةدابع هللا ةيصعم يف نابهرلاو رابحألا ةعاط لي يبنلا ىمس دق :تلق نإف

 سيئر وأ ماع نم ةيصعملل ًالحتسم هعيطي نأ :امهدحأ «نامسق ةيصعملا يف ةعاطلا نأ قيقحتلاو )١(

 عرشلا فلاخ ولو ةعاطلا زاوج ىريو كلذ ملعي وهو عرشلا فلاخ ايف هعيطيف امهريغ وأ

 لحتسي الو ةيصعملا يف هعيطي نأ :يناثلا ,مالسإلا نع ةدر وهو نيملسملا عامجإب رفك اذهف

 مكاحلا مكحي امك صاعو ملاظ هنأب فرتعم وه لب ةيصعملا يف هتعاط زوجي هنأ ىري الو ةيصعملا

 مسقلا اذه نم نيوبألا ةعاطو ةيصعم اذهف هل مصخلا ةوادعل وأ ةوشرل وأ ةبارقل صخش ىلع

 = لاومأ نوذخأي نيذلا قيرطلا عاطقك ةلملا نم جرخي ال يلمع رفك وهف رغصأ ًارفك ىمسي دقو



 كديمحلا زيزعلا ريسيت ملا تاتا و

 .باوجلا حضتي يدع ثيدح ىلع مالكلا عجار :تلق

 :حلاص وبأ لاق .ًاناسنإ نوكي ال نأ ءاوحو مدآ :يأ ءافاخ يأ :«اقفشأ» :هلوق

 نأ اذه يفو متاح يبأ نبا هاور .ًايوس ًارشب انتيتآ نئل :لاقف ةميہب نوكي نأ اقفشأ

 هناحبس هللا نأ كلذو .فنصملا هركذ .معنلا نم ةيوسلا تنبلا لجرلل هللا ةبه

 لجرلل يغبني الف سنجلا ريغ نم اهلعجي نأو «ةيوس ريغ اهلعجي نأ ىلع رداق ىلاعتو

 ةيرشب اهلعج يذلا هللا دمحم لب «ةيلهاجلا لهأ لعفي اك هل هللا هبهو امم طخسي نأ

 نع الإ هلأست مل دولومب ترش اذإ -اهنع هللا يضر- ةشئاع تناك اذهو «ةيوس

 .هتيثونأو هتيروكذ نعال هتروص

 هانعم فنصملا ركذ نمع كلذ ىور هنإف متاح يبأ نبا ركذ :يأ «ركذو» :هلوق

 .يرصبلا وهو :نسحلا نع
 .هريغو يدسلاك امعريغو ريبج نبا :يأ :«ديعسو)ا :هلوق
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 ءامد اولحتسا نإف «نوملسم ةاصع مه نوم اظ مهنأ نودقتعي مهو مهءامد نوكفسيو سانلا =

 سانلا ءامد نولحتسي نيذلا جراوخلا يف ءاملعلا فلتخا كلذلو «رافك مهف مهلاومأو سانلا

 مهنأ ىلإ نورثكألا بهذو ءنيملسملا ءامد نولحتسي مهخأل مهريفكت ىلإ ءاملعلا نم قيرف بهذف

 .صوصنلا ليوأت يف ةهبش مهو «نولوأتم مهنأل ةاصع مه لب «نورفكي ال



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب ) ١

 «و م رص ر و KI هه د ر ال ري

 ن تروُدِجُنُي دَ اوردو ابي وغدا یسک اسلا ہو :لاعت هللا لوق
 "ج 8 ٤ سے

 .ةيآلا 18١( :فارعألا)  ءِديَلمَسأ

 . خيل
 يف ةياغلا تغلب دقو «ناسح يأ :ىنسح اهنوكب اهفصو ًءاسأ هل نأ ىلاعت ربخي

 هّواسأف «لالجلا توعنو «لاکلا تافص نم هيلع لدي (ى ءاهنم نسحأ الف نسحلا

 الو ءاهنم نسحأ ءامسألا يف سيلف اهلمكأو ءاسألا نسحأ يه هتافص ىلع ةلادلا

 وه لب «ضح دارمب ًاريسفت سيل هريغب اهنم مسالا ريسفتو ءاهماقم اهريغ موقي
 آو هلمكأو مسا نسحأ لامك ةفص لك نم هلف ؛ميهفتلاو بيرقتلا ليبس ىلع

 ريبخلا ”ميلعلا تاكاردإلا ةفص نم هلف «صقن ةبئاش نع ههزنأو «هدعبأو ىنعم

 ناسحإلا تافص نمو ءرصابلاو عماسلا نود ريصبلا عيمسلاو ءهيقفلا ملاعلا نود

 نود ميظعلا يلعلا كلذكو «قوشملاو قيفشلاو قيفرلا نود «دودولا ميحرلا ربلا

 نود روصملا ئرابلا قلاخلاو «يخسلا نود ميركلا كلذكو «فيرشلا عيفرلا

 ءامسأ رئاس كلذكو ءرتاسلا حوفصلا نود «روفغلا وفعلاو «لّكشملا لعافلا عناصلا

 نسحأ هؤاسأف «هماقم هريغ موقي الو اهنسحأو اهلمكأ هسفن ىلع يرجي ىلاعت هللا
 ال امك «هريغ ىلإ هسفن هب ىمس ايع لدعن الف «تافصلا لمكأ هتافص نأ اهك «ءامسألا

 نمو .نولطبملا هب هفصو ام ىلإ ایی هلوسر هب هفصوو «هسفن هب فصو ام زواجتي

 ديعوو ءاهيف داحلإلا نم رذحلاو ءا هؤاعدو «هلل ىنسحلا ءايسألا تابثإ ةمجرتلاب دوصقملا )١(

 .عجاريلف «نيدحوملا نويع ةرق» يف اى نيقولخملا تاوذب لسوت نم ىلع درلاو «نيدحلملا

 .ىلعأو لجأو لمكأ يهف ةغلابم تافص اهنأل )١(



CDديمحلا زيزعلا ريسيت مم  

 ظفللا ؛اهوحنو يبرملاو لعافلاو عناصلا مسا هيلع قلطأ نم أطخ كل نيبتي انه

 انأش لجأو لمكأو ءاذه نم متأ اهنع هب ربخأو «هسفن ىلع هناحبس هقلطأ يذلا

 ةدارإلا نم فصويف اهالعأو اهلجأو اهلمكأب لاك ةفص لك نم فصوي هنإف

 ال لمم :ىلاعت لاق امك هتدارإب ديري ام لك لوصحو ةمكحلا وهو ءاهلمكأب

 مب هَ دير :ىلاعت لاق امك رسعلا ال رسيلا ةدارإبو 01١ :جوربل» لدی

 ىلع ةمعنلا مامتو ناسحإلا ةدارإبو ٠۸١( :ةرقبلا) 4 َرتغلا مكب دیر لو رسل

 َنوُعِمَس تلا ديرو ٠ مکی بوب نأ ڈی اوا :ىلاعت هلوقك «هدابع

 يغتبمل ليملا ةدارإو هل ةبوتلا ةدارإف ۷ مر 4ی کم اولي نأ توسل

 درب نکو جَرَح ني مڪي کمي هلا ديرب ام :هلوقو .تاوهشلا

 هيقفلا نم لمكأ ريبخلا ميلعلا كلذكو « :ةدئانا مك هَتَمَقِ َمِمْمِلَو مكره

 قلاخلاو «قيفشلا نم لمكأ ميحرلاو «يخسلا نم لمكأ داوجلا ميركلاو «فراعلا

 «ىنسحلا هتاسأ يف هذه ءيجت مل اذهو ؛عناصلا لعافلا نم لمكأ روصملا ئرابلا

 اهعم فوقولاو «تافصلاو ءاسألا نم هسفن ىلع هناحبس هقلطأ ام ةاعارمب كيلعف

 هتافصو هئاسأ ىنعمل ًاقباطم نكي مل ام «"هسفن ىلع هقلطي مل ام قالطإ مدعو

 ءًاسقنم وأ المج ناك اذإ ايس الو ءظفللا نود امل هتقباطمل ىنعملا قلطيف ٍذئنيحو

 «عناصلاو لعافلا ظفلك اذهو ًاديقم الإ هقالطإ زوجي ال هنإف «هريغو هب حدمي ام وأ

 بهذي هَ رامن :تيبلا لهأ يف ىلاعت هلوق كلذ لثمو ةيعرشلا ةينيدلا ةدارإلا يه هذهو )١(

 هذبم قلعتي دقو «ةيعرش ةينيد ةدارإ هذهف 4 اريهظت رک هيو تيب لهآ سرلا مڪنع

 اذهو أطخلا نم نوموصعمو نورهطم تيبلا لهأ نأو ةينوك ةدارإ ابنأ نومعزيف ةعيشلا ضعب ةيآلا

 .ةيفيقوت تافصلاو ءامسألا نأل (؟)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 :هلوقك هسفن ىلع هقلطأ (ى ًاديقم ًاقالطإ الإ ىنسحلا هئامسأ يف هيلع قلطي ال هنإف

 :هلوقو (۲۷ :ميهاربإ) © ءا ام للا لعقو# ١١( :جوربلا) 0 ل لاق

 ىنعملا مسقنم عناصلاو لعافلا مسا نإف 0 :لسل» © ءى لكن قن ىلا لا نص
 اك ديرملا ىنسحلا ءامسألا يف ىج مل ملعأ هللاو ىنعملا اذهلف ؛ ؛مذيو هيلع حدمي ام ىلإ

 .ءاسألا هذه ىمسم ماسقنال ؛ىهانلا رمآلا ملكتملا الو «ريصبلا عيمسلا اهيف ءاج

 نيرخأتملا ضعب طلغ ملعي انه نمو ءاهعاونأ فرشو ءامتالامكب هسفن فصو لب

 ا نبش لعق لك نع احبس ل هاقتشا يف شحافلا هقلزو

 تا نبا مالك نم اصخلم ىهتنا آی ولع كلذ نع هلل لاعت

 هلصاحو ؟ال مأ ةيفيقوت يه له «ىنسحلا هللا ءاسأ يف باطخلا لصف :ليقو

 رابخإلا باب نم قلطي امو «ىفيقوت تافصلاو ءاسألا باب نم هيلع قلطي ام نأ

 «عناصلاو هسفنب مئاقلاو .دوجوملاو ءيشلاو ميدقلاك ءايفيقوت نوكي نأ بجي ال

 كنإ ينمحراو يل رفغا :لوقت اك اهب هيلإ اولسوتو «هولأسا يأ © اهي هودا

 ««دنسملا» يف اك «هيلإ اهبحأو 5 برقأ نم كلذ نإف «ميحرلا روفغلا تنأ

 ًالجر ةا يبنلا عمس رخآلا ثيدحلاو «ماركإلاو لالجلا اذ ايب ''”اوظلأ» يذمرتلاو
 «تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كنأ دهشأ ينأب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي وهو وعدي

 هديب يسفن يذلاو» :لاقف دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي مو دلي مل يذلا دمصلا دحألا

 هاور «ىطعأ هب لئس اذإو ,باجأ هب يعد يذلا مظعألا همساب هللا لأس دقل

 هللا دوجو نوركني نيذلا ةدحالملا ىلع درلا ضرعم يف رابخإلا باب نم هللا ىلع قلطت ىهف )١(

 .ًاتباث ًائيشو ًادوجوم هنوك اوركنأ اذإ «میدقو «هسفنب مئاقو «ءیش هنإ لاقيف

 .اورثكأ (؟)



 كيمحلا زيزعلا ريسيت مدا ابابا

 نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقو .هريغو يذمرتلا

 تينثأ امك تنأ كيلع ًءانث يصحن ال .كنم كبو «كتبوقع نم كوفعبو .كطخس

 كل نأب كلأسأ ينإ مهللا» :هنمو «هریغو ملسم هاور حيحص ثيدح «كسفن ىلع

 «ماركإلاو لالجلا اذ اي ءضرألاو تاوامسلا عيدب «نانملا .تنأ الإ هلإ ال .دمحلا

 .هريغل ظفللاو «هوحنب يذمرتلا هاور

 .نانملا وه الإ هلإ ال هنأو هدمحب هيلإ لسوتو «هل لاؤس اذهف :ميقلا نبا لاق

 دنع ًاعقوم همظعأو «ةباجإلاب كلذ قحأ امو «هتافصو «هئاسأب هيلإ لسوت وهف
 هلل نإ» كك يبنلا هيف لاق يذلا اهئاصحإ بتارم دحأ اهب ءاعدلا نأ ملعاو .لاؤسلا

 ثالث يهو «هريغو يراخبلا هاور «ةنجلا لخد اهاصحأ نم امسا نيعستو ةعست

 :بتارم

 .اهددعو ءاهتامسأو ءاهظافلأ ءاصحإ :ىلوألا ةبترملا

 .اهولدمو ءاهيناعم مهف :ةيناثلا ةبترملا

 :ناعون وهو ؛ةيآلا يف اى اهب هؤاعد :ةثلاثلا ةبترملا

 «ىنسحلا هئارسأب الإ هيلع ىنثي الف ؛"'”هلأسمو بلط ءاعدو «ةدابعو «ءانث ءاعد

 يل رفغا تاذ ايو ءيش ايو دوجوم اي لاقي الف اهب الإ لأسُي ال اذكو «ىلعلا هتافصو

 لئاسلا نوكيف بولطملا كلذل ًايضتقم نوكي مساب بولطم لك يف لأسي لب

 مهيلعو هيلع- مهمتاخ يس ال ءلسرلا ةيعدأ لمأت نمو ءمسالا كلذب هيلإ ًالسوتم
 روفغلا تنأ كنإ ينمحراو يل رفغا بر :لوقت اك اذه ةقباطم اهدجو -مالسلا

 ام اهنم ىلاعت هؤامسأ نكلو ءريصبلا ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ :نسحي الو «ميحرلا

 اذهف ميكحلاو ريصبلاو عيمسلاو «ريدقلاك ءامسألا بلاغ وهو ًادرفم هيلع قلطي
 اي ءريدق اي «میکح اي ءزيزع اي لوقتف هريغب ًانرتقمو «ًادرفم هب ىعدي نأ غوسي

 .ةثلاثلا ةبترملا نم لوألا عونلا اهلمشي ةبترملا هذه نإ لاقي دقو ءاهاضتقمب لمعلا :ةعبارلا ةبترملا )١(



 سسس إل ديمحلا زيزعلاريسيت

 عوسي هبو «هنع ربخلاو هيلع ءانثلا يف كلذكو «مسا لك درفنا نإو ؛ريصب اي «عيمس

 «عناملاك هلباقمب ًانورقم لب ًادرفم اهيلع قلطي ال ام اهنمو «عمجلاو دارفإلا كل

 «يطعملاب نورقم هنإف «هلباقم نع اذه درفي نأ زوجي ال «لذملاو «مقتنملاو ءراضلاو

 ءوفعلا مقتنملا «عفانلا راضلا عناملا يطعملا وهف زعملاو ءزيزعلاو ءوفعلاو «عفانلاو

 درفتملا هنأ هب داري هنأل ؛هلباقمب اذه نم مسا لك نارتقا يف لامكلا نأل ؛لذملا زعملا

 ًاماقتناو «ًارضو ًاعفنو ءًاعنمو ًءاطعإ مهيف فرصتلاو «قلخلا ريبدتو «ةيبوبرلاب

 الف ءرارضإلاو ماقتنالاو عنملا درجمب هيلع ءانثلا امأف ءًالالذإو ًازازعإو ءاوفعو

 عنتمي يذلا دحاولا مسالا ىرجم اهنم نامسالا يرجي ةجوزمملا ءامسألا هذهف غوسي

 .ةنرتقم الإ هيلع قلطت ملو «ةدرفم ىجت مل كلذلو ءضعب نم هفورح ضعب لصف
 ركذت ىتح هل ًادماح الو «هيلع ًاينثم نكت مل لذم اي «عنام اي راض اي :تلق ولف

 باوجلا رهظي هبو «ةدايز ضعب هيفو .ميقلا نبا مالك نم ًاصخلم ىهتنا .اهتلباقم

 .قبس ام ىلع دري دق اع

 :ثيدحلا يف اهددع درو يتلا ىنسحلا ءامسألا ركذ

 تناكو «مولعم لكب ملعلل ًالصأ اهب لمعلاو ىنسحلا ءاسألا ءاصحإ ناك امل

 مهل بجوأ يذلا وه دابعلل اهراثآ نم لصح امف اهيلع ةبترم ةرخآلاو ايندلا ةداعس

 لخد اهاصحأ نم نأ» :هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا ءاج اذهلو «ةنجلا لوخد

 قوف اهتفرعم ىلإ رطضم لب جاتحم دبعلا نأل ءءاصحإلا بتارم انركذو ''”(ةنجلا

 دادعت امأ «هيلع قفتم اذه «ةنجلا لخد اهاصحأ نم أسا نيعستو ةعست هلل نإ» :ثيدحلا لوأ )١(

 يتلا ءامسألا هذهو ««غولبلا» يف ظفاحلا كلذ ركذ امك ثيدحلا يف جردم هنأ حجارلاف ءاسألا

 لب «باوثلا هل لصح هئامسأ نم نيعستو ةعست ىصحأ نم نآ دارملا سيل ةفورعم ةنيعم ىصحت
 اهنع ثحبلا يف ماعلا دهتجيل ىلاعت هللا اهافخأ |نإو «ةنيعم هئاسأ نم نيعستو ةعست دارملا

 اكو ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاس تيفخأ ك ةنسلاو باتكلا يف اهنع بيقنتلاو اهيلع فرعتلاو

 = يف دبعتلاب ةليللا هذه بلط يف دابعلا دهتجيل ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل تيفخأ



(CDديمحلا زيزعلا ريسيت سيب ل  

 ركذ ىلاعت هللا نأ بير الو نآرقلا يف اهلك اهركذ هللا نإ :ليق دقو «ةرورض لك

 انثدح :يذمرتلا لاق .هيلع لدي ام نآرقلا يفف ءهظفلب هركذي مل امو ءاهظفلب اهرثكأ

 لاق ملسم نب ديلولا انربخأ :لاق حلاص نب ناوفص انربخأ «بوقعي نب ميهاربإ
 -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا بأ نع ةزمح يبأ نب بيعش

 وه «ةنجلا لخد اهاصحأ نم سا نيعستو ةعست هلل نإ :ة هللا لوسر لاق :لاق

 .نميهملا .نمؤملا .مالسلا .سودقلا .كلملا .ميحرلا ,نمحرلا وه هلإ ال يذلا هللا

 .قازرلا .باهولا .راهقلا .رافغلا .روصملا .يرابلا .قلاخلا .ربكتملا .رابجلا .زيزعلا

 .ريصبلا .عيمسلا .لذملا .زعملا .عفارلا .ضفاخلا .طسابلا .ضباقلا .ميلعلا .حاتفلا

 .ظيفحلا .ريبكلا .يلعلا .روكشلا .روفغلا .ميظعلا .ميلحلا .ريبخلا .فيطللا .لدعلا

 .دودولا .ميكحلا .عساولا .بيجملا .بيقرلا .ميركلا .ليلجلا .بيسحلا .تيقملا

 .يصحملا .ديمحلا .يلولا .نيتملا .يوقلا .ليكولا .قحلا .ديهشلا .ثعابلا .ديجملا

 .دمصلا .دحألا .دجاملا .دجاولا .مويقلا .يحلا .تيمملا .يبحملا .ديعملا .ئدبملا

 .لاعتملا .يلاولا .نطابلا .رهاظلا .رخآلا .لوألا .رخؤملا .مدقملا .ردتقملا .رداقلا

 .ماركإلاو لالجلا وذ .كلملا كلام .فوؤرلا .وفعلا .مقتنملا .معنملا .باوتلا .ربلا

 .عيدبلا .يداهلا .رونلا .عفانلا .راضلا .عناملا .ينغملا .ينغلا .عماجلا .طسقملا

 .(روبصلا .ديشرلا .ثراولا .يقابلا

 نب ناوفص نع دحاو ريغ هب انثدح ًادج بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 .ثيدحلا لهأ دنع ةقث وهو «حلاص نب ناوفص ثيدح نم الإ هفرعن الو ءحلاص

 لَك يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةريره بأ نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو

 دقو «ثيدحلا اذه يف الإ ىنسحلا ءامسألا ركذ تاياورلا نم ءيش ريبك يف ملعن ال

 اي يبنلا نع ةريره يبأ نع اذه ريغ دانسإب ثيدحلا اذه سايإ يبأ نب مدآ ىور

 .ةباجإلا ةعاس كاردإل ًابلط ةعمجلا موي يف ءاعدلاو داهتجالا ديزمب رشعلا عيمج =



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .حيحص دانسإ هل سيلو .ءاسألا اهيف ركذو
 دقو «هيلع قفتم ثيدحلا ردصف الإو أدرس ءاسسألا ددع ىلإ ريشي :تلق

 نابح نباو «هحيحص» يف ةميزخ نباو ءرذنملا نبا روكذملا ددعلاب هجرخ

 هداتسإو ««يطعملا» هيف اوركذي ملو «هب مهريغو «كردتسملا» يف مكاحلاو «يناربطلاو

 نب كلم لادبع قيرط نم هجام نبا هاورو «ددعلا ركذ هنم برغتسملا نكلو «حيحص

 قاسو جرعألا نع «ةبقع نب ىسوم نع «يميمتلا دمحم نب ريهز نع يناعنصلا
 يهف ةدايزلا امأف ءصقنلاو ةدايزلاو بيترتلا يف يذمرتلا قايس فلاخو ءامسألا

 «عماسلا «رظانلا ظفاحلا «مئاقلا «يقاولا ,ديدشلا .ناهربلا .دشارلا «ئرابلا»

 فلتخم ريهزو «ثيدحلا نيل كلملادبعو «رتولا «ميدقلا «ماتلا «رينملا .دبألا «يطعملا

 اذهلو ءًاعوفرم نوكي نأ ردجأو ًاقايس نسحأو ًادانسإ حصأ " ديلولا ثيدحو «هيف

 ركذب هاجرخي مل اوك يف ةلعلاو :مهضعب لاق .نسح ثيدح وه :يوونلا لاق
 روكذملا ددعلا نإ :ليق دقو «ةقثلا نييماشلا ماع ملسم نب ديلولا درفت يماسألا

 .جردم

 درس نأ نينقتملا نيققحملا ظافحلا نم ةعامج ركذ :هانعم ام «داشرإإلا» يف لاق

 نم اهوعمج ملعلا لهأ نم ةعامج نأو "هيف جردم ةريره يبأ ثيدح يف ءامسألا

 ءيوغللا ديز يبأو ءةنييع نب نايفسو دمحم نب رفعج نع كلذ يور امك «نآرقلا
 اذهو «ةاورلا ضعب نم عقو ءاسألل ريسفتلا نوكي نأ لمتحي :يقهيبلا لاقو

 .(حيحصلا» يف ديلولا ثيدح جارخإ ناخيشلا كرت لامتحالا

 ثيدحلا باحصأ نأ :امهدحأ ؛ناهجو كلذ ىلع ليلدلاو :"”«ردبلا» يف لاق

 ةيوست سيلدت سلدم حلاص نب ناوفص هذيملت كلذكو «ةيوست سيلدت سلدم ملسم نب ديلولا ()

 .«غولبلا» يف ظفاحلا كلذ ركذ امك (5)

 = لبس :هباتك يف يناعنصلا هرصتخا يذلا وهو «مارملا غولب» ل حرش يبرغملا هفلؤمل «مامتلا ردبلا» (9)



CDديمحلا زيزعلا ريسيت مما  

 ايلعلا ةبترملاب قيلي ال كلذو «ناصقنو ةدايزب ًارييغت اهيف نأ :يناثلاو ءاهوركذي م
 ناك نإو «ةاورلا نم نوكت دق ناصقنلاو ةدايزلا نإف ءرظن هيفو «لاق اذك «ةيوبنلا

 ««ءاعدلا» يف يناربطلا هاور دقو «ثيداحألا نم كلذ ريغ يف اك ًاحيحص ثيدحلا

 مئاقلا» :ظفل يقو .«ئرابلا نانملا نانحلا هلإلا برلا» اودازف ءامهريغو مكاحلاو

 :ظفل يفو «ديمحلا مئادلا ثيغملا» و «درفلا» لدب «رداقلا» :ظفل يفو ««درفلا

 «ركألا «كيلملا ؛مالعلا ءرطافلا ءرتولا ءميدقلا ءريصنلا «ىلوملا .قداصلا «ليمجلا»

 الو ؛«قالخلا ءلضفلا وذ «جراعملا وذ ءلوطلا وذ «عيفرلا ءركاشلا «كلاملا ءربدملا

 معنملا» :اهنم دمحم نب رفعج ّدعو ءًاحيحص ددعلا ضعب ناك نإو «تبثي ث هنظأ

 .«عيرسلا لضفتملا

 ءيش اهنم حصي ال «ةبرطضم ثيداحأ اهئاصحإ يف تءاج :مزح نبا لاقو

 «باتكلا اهيلع لمتشا ءًابسا نيئامث نم ًابيرق يدنع حص :لاق هنأ هنع لقنو الصأ

 .داهتجالا قيرطب يقابلا بلطيلف «""رابخألا نم حاحصلاو
 نم ركذ مزح نبا نم بجعلاو :«ىنسحلا ءاسألا حرش» يف يبطرقلا لاقو

 ویس نم تكلا يف اَنْطَرم اَمإ» :لوقي هللاو ءطقف نيناثو ًافين ىنسحلا ءاسألا

 ءهلإلا «برلا» :مدقت ام ىلع ةدايزلا نم هيفو مزح نبا هركذ ام قاس مث (۳۸ :ماعنألا)

 «رهدلا «قيفرلا «ليمحلا ءنسحملا ءرتولا ءحوّبّسلا ءديسلا ءزعألا «ربكألا «ىلعألا

 يقو «ناعتسملا ظفاحلا «ملاعلا «بلاغلا «عيرسلا «يفخلا» :دازف ظفاحلا اهدع دقو

 هذهف «ثيدحلا نم تبغي ال |ميف اهضعب ركذ دق ناك نإو «مدقت امم مهفي رظن اذه

 كلذ ادع امو «يذمرتلا قايس دانسإلا ةهج نم اهءرقأ «مسا ةئمو نوتسو ةسمخ

 دبألاك ضحم أطخ اهضعبو «فقوت اهضعب يفو «ةبتاث ةحيحص ءامسأ هيفف

 .«مالسلا =

 .ددعلا يف هريغ هفلاخي دقو هريغ هدجي يقابلاو «هدجو يذلا وه )١(



 ااا ديمحلا زيزعلاريسيت

 ضعب يف اهدادع درو نإو هذهف ""عيرسلاو مئاقلاو «عماسلاو «رظانلاو

 جرخملاو قلافلاو لاعفلاو رهدلا كلذكو .ًالصأ كلذ حصي الف ؛ثيداحألا

 نإف رهدلا اوبست ال» :ثيدح الإ ثيداحألا نم ءيش يف درت مل هذه نأ عم «ملاعلاو

 ىنسحلا ءامسألا نم هدع يف مزح نبا أطخ انيبو "'هانعم ىضم دقو «رهدلا وه هللا

 ىلاعت هلل نإف ددعب ّدحُت الو ءرصح تحت لخدت ال ىنسحلا |هسألا نأ ملعاو «كانه

 يبن الو ءبرقم كلم اهملعي الو «هدنع بيغلا ملع يف اهب رثأتسا ٍتافصو ًءامسأ
 وأ «كسفن هب تيمس «كل وه مسا لكب كلأسأ» حيحصلا ثيدحلا يف امك ءلسرم

 «(كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ .كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ «كباتك يف هتلزنأ

 .امهريغو «هحیحص) يف نابح نباو دمحأ هاور

 ءاش ْنمل هرهظأف هسفن هب ىمس مسق :ماسقأ ةثالث هءاسأ لعجف :ميقلا نبا لاق

 ىلإ هب فّرعتو «هباتك هب لزنأ مسقو «هباتك هب لزني ملو ءمهريغ وأ هتکئالم نم

 :لاق اذهو «هقلخ نم ًادحأ هيلع علطي ملف «هبيغ ملع يف هب رثأتسا مسقو «هدابع

 اذه نأل ؛هب ىمسملاب هدارفنا دارملا سيلو «هملعب تدرفنا :يأ «هب ترثأتسا»

 ةالصلا هيلع- هلوق اذه نمو «هباتك اهب لزنأ يتلا ءاسألا يف تباث دارفنالا

 كلتو «نآلا هنسحأ ال اب هدماحم نم يلع حتفيق» ةعافشلا ثيدح يف -مالسلاو

 ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث ىصحأ ال» :هلوق هنمو هتافصو هئامسأب يه دماحملا

 .(كسفن

 مالكف (ةنجلا لخد اهاصحأ نم سا نيعستو ةعست هلل نإ» :كَي هلوق امأو

 هل ىنعملاو «لبقتسم ربخ ال ةفص (ةنجلا لخد اهاصحأ نم» :هلوقو «ةدحاو ةلمج

 امنإو عيرسلاو مئاقلا كلذكو «ريصبلاو عيمسلاك عماسلاو رظانلا نإف ءرظن ًاضحم أطخ اهنوك يف )١(

 .صنب اهتوبث ىلع فقوتي
 .هفرصمو هربدمو رهدلا قلاخ ىنعملا نأو (۲)

 .ةنجلا لخد اهاصحأ نم نأ اهتفص (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ےہ )

 ةاش فلآ نالفل :كلوقك اذهو ةنجلا لخد اهاصحأ نم نأ اهنأش نم ةددعتم ءامسأ

 .هيف ءاملعلا نيب فالخ ال اذهو اهريغ كلمي ال هنأ ىلع لدي الف فايضألل اهدعأ

 :يأ 18٠( :فارعألا) 4 ءديكمسأ ف َتروُدِحْلي 951 اوردو :ىلاعت هلوقو

 لودعلا وه هئامسأ يف داحلإلاو :ميقلا نبا لاق .مهتلداجم نع اوضرعأو «مهوكرتا

 هيلع لدي امك «ليملا نم ذوخأم وهو ءا تباثلا قحلا نع اهيناعمو اهقئاقحبو اهب
 هنمو ءطسولا نع لام دق يذلا ربقلا بناج يف قشلا وهو دحلملا هنمو «دحللا ةدام

 .لطابلا ىلإ قحلا نع لئاملا نيدلا يف دحللا

 :عاونأ هتامسأ يف داحلإلاف اذه فرع اذإ

 نم ىزعلاو «هلإلا نم تاللا مهتيمستك ءا مانصألا يمسي نأ :اهدحأ

 ہناثوأ ىلإ هئامسأب اولدع مهف «ةقيقح ٌداحلإ اذهو اإ منصلا مهتيمستو «زيزعلا

 .ةلطابلا مهتهلآو

 ةفسالفلا ةيمستو «أبأ هل ىراصنلا ةيمستك «هلالجب قيلي ال اب هتيمست :يناثلا

 ٠ .كلذ وحنو «عبطلاب ةلعاف ةلع وأ «هتاذب ًابجوم هل

 هنإ :دوهيلا ثبخأ لوقك صكئاقنلا نم سدقتيو هنع ىلاعتي اب هفصو :اهئلاثو

 كلذ لاثمأو «ةلولغم هللا دي :مهوقو «هقلخ قلخ نأ دعب حارتسا هنإ :مهوقو «ريقف

 .هتافصو هئامسأ يف داحلإ وه ام
 هس 0)١( مي . 5 6

 نم لوقك '"اهقئاقح دحجو ءاهيناعم نع ىنسحلا ءامسألا ليطعت :اهعبارو

 «يناعم الو «تافص نمضتت ال ةدرج ظافلأ أهنإ :مهعابتأو ةيمهجلا نم لوقي

 هل ةايح ال نولوقيو «ملكتملاو ميحرلاو يحلاو ريصبلاو عيمسلا مسا هيلع نوقلطيف

 هئامسأ نم نأ تابثإو عيمسلاب هتيمست :امهدحأ «نيئيش ىلع لدي ًالثم عيمسلا مسا نأ كلذو )١(

 عمسي نأو ًاعمس هل نأو ىنعملاو ةفصلا نم مسالا اذه هنمضت ام تابثإ :يناثلاو «عيمسلا

 .هريغو هدابع لاوقأ



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ًالقع اهيف داحلإلا مظعأ نم اذهو هب موقت ةدارإ الو مالك الو رصب الو عمس الو

 هئاسأ نم اوطعأ كئلوأ نإف نيكرشملا داحلإ لباقي وهو «ةرطفو ةغلو ًاعرشو

 يف دحلأ امهالكو ءاهولطعو اهودحجو هلاك اوبلس ءالؤهو «مهتهآل هتافصو

 ءطسوتملاو يلاغلا مهنمف ءداحلإلا اذه يف نوتوافتم مهخورفو ةيمهجلا مث هئامسأ

 دقف كك هلوسر هب هفصو وأ «هسفن هب هللا فصو ام ًائيش دحج نم لکو «ثولتملاو

 .رثكتسيل وأ لقيلف كلذ يف دحلأ

 ًاولع نوهبشملا لوقي امع هللا ىلاعت- هقلخ تافصب هتافص هيبشت :اهسماخو

 هلاك تافص اوفن كئلوأ نإف ؛ةلطعملا داحلإ ةلباقم يف داحلإلا اذهف -ًاريبك

 هقرط مهم تقّرفتو .داحلإلا مهعمجف هقلخ تافصب اهوهبش ءالؤهو اهودحجو

 اب الإ هوفصي ملف هلك كلذ نع هتنسب نيمئاقلا هتثروو هلوسر عابتأ هللا أّربو

 اع اهب اولدعي مو .هقلخ تافصب اهوهبشي ملو «هتافص اودحجي ملو .هسفن هب فصو

 ةهباشم هنع اوفنو «تافصلاو ءامسألا هل اوتبثأ لب «ّىنعم الو ًاظفل هيلع تلزنأ

 نمك ال «ليطعتلا نم ًايلاخ مهبيزنتو «هيبشتلا نم ًاعيرب مهتابثإ ناكف تاقولخملا
 يف طسو ةنسلا لهأو ءًامدع الإ دبعي ال هنأك ىتح لّطع وأ ءًانص دبعي هنأك هّبش

 ةرجش نم مهفراعم حيباصم دقوت للملا يف طسو مالسإلا لهأ نأ اك ءلحتلا

 رون ىلع رون ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم

 .ءاشي نم هرونل هللا يده

 .ديدهتو ديعو 408 َنوُلَمَعَي أوناك ام ورجيس
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xmجيمحلا زيزعلا ريسيت  

 :فارعألا) 4 ءهيَنَمْسُأ ف و توُدِحْلُي# :ساّبَ نبا نع نع متاح نبا رگذ
 س
 نر

 .(َنوُكر شيا 0

 هئاسأ يف هريغ نوكرشي :يأ نوكرشي :4 ویسا ف توُدِحْلْيإ :هلوق
 لدت ىلاعت هءامسأ نأل ؛ةدابعلا يف كرشلا دارملا نأ لمتحيو ءاملإ منصلا مهتيمستك

 عم ايس ال ىلاعتو هناحبس هئارسأ ناعم يف داحلإ هريغب كارشإلاف ديحوتلا ىلع

 ةلدآلا مظعأ هدحو مسالا اذهف «هريغ نودبعيو هللاب نورقي اوناك ك ءابب رارقإلا

 «ءابسألا ةيقب اذه ىلعو .مسالا اذه يف دحلأ دقف ؛هريغ دبع نمف «ديحوتلا ىلع

 .كلذ ملعاف ةداتق نع هاور نإ سابع نبا نع متاح يبأ نبا هوري مل رثآلا اذهو
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 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .(زيزَعلا َنِم ىّرْعلاَو هللا َنِم تاللا اوُمَسا :ُهنَعَو

 فوطعم رثألا اذه :«زيزعلا نم ىزعلاو .هلإلا نم تاللا اومس :هنعو» :هلوق

 نع يناثلا رثألا كلذكو «سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور يأ «هقباس ىلع

 .هنع متاح يبأ نبا هاور يأ .هقباس ىلع فوطعم شمعألا

 عرو «ظفاح ةقث هيقفلا يفوكلا دمحم وبأ نارهم نب ناميلس :همسا شمعألاو

 ھ٦ ةنس لوأ هدلوم ناكو ه ١٤١ ةنس تام
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 .ًاماع نوناثو ةعبس هرمعف )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م

 .اهنِم سيل ام ايف َنوُلِخدُي١ :شَمعألا نَعَو

 اك هوحنو ًابأ هل ىراصنلا ةيمستك يأ :«اهنم سيل ام اهيف نولخدي» :هلوق

212 2 



 یا ےھت ىج
 ea هد كو

 باب
 “هللا ىلع مالسلا لاقي ال

 م ٤ اًذِإ انك :لاق -ُهنَع هلا َيِضَر- ٍدوعسَم نبا نع ع «حيجصلا» ف

4 17 

 ل ىلع ُمآلَّسلا هِداَبِع ْنِم هللا ىلع ٌمآلَّسلا اصلا يف كي هل لور

 .«مالَّسلا وه هللا نِ “هبا َلَع ْمالَّسلا ١ ولوت ال١ :ِك يبل َلاَقَق

 رشلا نم ةاجنلاو صالخلاو ةءاربلاو ةمالسلا مالسلا ظفل ةقيقح ناك ا

 نأ هل ٌبلطو «هيلع مّلسملل ءاعد وهف مكيلع مالسلا :ملسملا لاق اذإف «بويعلاو

 وعدملا ال وعدملا وهو هل بولطملا ال هنم بولطملا وه هللاو ءهلك كرشلا نم ملسي

 هيلع ملسي نأ ””لاحتسا «ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام هل ينغلا وهو هل

 وواسع ل مسو ورد سلا لق # :ىلاعت لاق (ى ةدابع ىلع ملسملا وه لب «ىلاعتو هناحبس

 «(۱۸۱ :تافاصلا) © (م)) تيَِسْرْمْلا لع مكسر :لاقو ۹ :لمنلا) 4 حّهطصا تلا

 هلإ ال مالسلا هنمو مالسلا وهف (44 :بازحألا) س توقاي موي مهتا :لاقو

 .هاوس بر الو هريغ
 .«نيحيحصلا» :يأ .«حيحصلا يف» :هلوق

 مّلسملا وهف هل ىعدي الو ىعدي هللاو «ةمالسلاب ءاعد مالسلا نآل ؛هللا ىلع مالسلا لاقي ال )١(

 هتاذ يف لماكلا وهو ؛راضلا عفانلا وه لب «هقلخ نم دحأ ىلإ جاتحي الف هدابع ىلعو هدابعل

 .هلاعفأو هتافصو

 «هنم بلطت همسا ةكربو هللا وه مالسلا نأل وأ هنم بلطت يهف هللا نم ةمحرلاو ةمالسلا نأل (۲)

 .مسالا ظحول يناثلا ىلعو «يردصملا ظحول لوألا ىلعف

 .٤ال» باوج (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ٥

 وه امك "'ريخألا دهشتلا يف كلذ نولوقي يأ :«هللا ىلع مالسلا :انلق» :هلوق

 ىلع مالسلا .دهشتلا ضرفي نأ لبق لوقن انك :ثيدحلا ظافلأ ضعب يف هب حرصم
 .(هلل تايحتلا اولوق نكلو مالسلا وه هللا نإ» ايي يبنلا لاقف هللا

 «مدقت ال -ملعأ هللاو- يأ :«هللا ىلع مالسلا اولوقت ال يي يبنلا لاقف» :هلوق

 .ثيدحلا رخآ هيلإ دشري امك «همسا مالسلا نآلو

 نأ ريخأو هللا ىلع ميلستلا -مالسلا هيلع- ركنأ :«مالسلا وه هللا نإف» :هلوق

 اهكلام وهف هنمو هل ةمحرو مالس لك نإف «هناحبس هل بجي ام سكع كلذ

 ىلإ مهتجاحل قلخلا ىلإ هوفرعي نأ مهرمأ :يرابنألا نبا لاق .مالسلا وهو ءاهيطعمو

 ىلاعت هلل فرعي ىتح ديحوتلا بانجل ةي هنم ةيامح هلك اذهو :هريغ لاقو ءةمالسلا

 .تادابعلا عاونأو تافصلاو ءامسألا نم هقحتسي ام

 بولطملا مالسلا ىنعم يف ءاملعلا فلتخا :«نالفو نالف ىلع مالسلا» :هلوق

 :نيلوق ىلع ةيحتلا دنع

 ىنعمو «لجو زع هللا وه انه مالسلاو «مكيلع مالسلا مسا ىنعملا نأ :امهدحأ

 نم ىنعملا اذه يف ريتخاف مكيلع تلمحو «مكيلع مالسلا مسا ةكرب تلزن مالكلا

 .ثيدحلا رخآ يف هلوق هيلع لديو «هريغ نود مالسلا مسا هئاسأ

 اذإف .هئامسأ نم ً(سا مالسلا نوك يف حيرص اذهف :«مالسلا وه هللا نإف» :هلوق

 وبأ هاور ام هيلع لديو «مكيلع مالسلا مسا هانعم ناك ؛مكيلع مالسلا :ملسملا لاق

 «رادجلا لبقتسا ىتح هيلع دري ملف يب يبنلا ىلع مّلس ًالجر نأ رمع نبا نع «دواد

 نأ نايب اذه يفف «رهّط ىلع الإ هللا ركذأ نأ تهرك ينإ» :لاقو هيلع درو مميت مث

 .هئارسأ نم سا تنمضت اذإ ًاركذ نوكي امنإو هلل ركذ مالسلا

 يف كلذ رصح ىلع ليلد الف لوألا دهشتلاو ريخألا دهشتلا يف كلذ نولوقي مهنأ رهاظلا )١(

 .ريخألا دهشتلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ؛ةيحتلا دنع هب وعدملا بولطملا وهو «ةمالسلا ىنعمب ردصم مالسلا نأ :يناثلا

 نم اسا ناك ولو «''”مكيلع مالس :ملسملا لوقي نأ زوجيف مالو فلآ الب رّكَُي هنأل
 رئاس ىلع قلطي اى ًافورعم هيلع قلطي ناك لب «كلذك لمعتسي مل ىلاعت هئارسأ
 ىلإ ظفللا فرصي ال ريكنتلا نإف «نميهملا ءنمؤملا «مالسلا :لاقيف ىنسحلا هئامسأ

 ًانييعت هيلإ فرصني هنإف فّرعملا فالخب هدحو هللا ىلإ هفرصي نأ نع ًالضف «نيعم

 :هلوق يف هيلع ةكربلاو ةمحرلا فطع كلذ ىلع لديو ىنسحلا هؤاسأ تركذ اذإ

 مقتسي مل ىلاعت هئاسأ نم اسا ناك ول هنألو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 نم دوصقملا سيل هنألو هيلع ليلد الو لصألا فالخ كلذو ءرامضإلاب مالكلا

 .ًءاعدو ًاربخ ةمالسلاب ناذيإلا هنم دوصقملا انإو «ىنعملا اذه مالسلا

 هللا اعد نم نأ كلذو «نيلوقلا :يأ امهعومجم يف باوصلاو :ميقلا نبا لاق

 بولطملا كلذل يضتقملا مسالاب هيلإ لسوتيو بولطم لك يف لأسي ىنسحلا هئامسأب
 رفغا بر :لاق اذإف «هب لسوتم «هيلإ عفشتسم يعادلا نأك ىتح ؛هلوصحل بسانملا

 نيمساب هيلإ لسوتو «نيرمأ هلأس دقف روفغلا ميحرلا باوتلا تنأ كنإ يلع بتو « يل

 ناك امل ماقملاف اذه تبث اذإو ءادج ريثك اذهو هبولطم لوصحلا نييضتقم هئاسأ نم

 هئامسأ نم مسا ةغيصب اهبلط يف ىتأ لجرلا دنع ام مهأ يه يتلا ةمالسلا بلط ماقم

 .نيينعم مالسلا ظفل نمضتف ةمالسلا هنم بلطت يذلا مالسلا وهو «ىلاعت

 ."”رمع نبا ثيدح يف اى ىلاعت هللا ركذ :امهدحأ

 «مكيلع مالس» نمضت دقف ملسملا نم دوصقملا وهو ةمالسلا بلط :يناثلا

 .ًاصخلم ىهتنا .هنم ةمالسلا بلطو «هللا ءامسأ نم ًايسا
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 لاق اكس اول6 :ىلاعت هلوق يف ةكئالملا مالس ىلع ًادار مالسلا هيلع ميهاربإ مالس يف امك (1)
 لم

 .رادجلا ىلع همميت يف قباسلا (۲)



 قر
 يلج ١ ے9 يع

 سم د

a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 باب

 تنش نإ يل رفغا مهللا لوق
 هيد رد E س ر 3

 :ْمُكدَحَأ َّنلوَقَي الا :لاق لكك هللا لوس نأ :ٌةَريَرُه بأ نع «حيجصلا» يف

 ر ص را

 أَلا مزيل َتْدِش و ا هلا نب َتْنِش ْنِإ يِ ُْرِفْغا هلل

 .(هَل ةركم

 .(ةاَطْعَأ ءىس ُهُمَظاَعَتيَأل هللا َّنِإَف َةَبْعَدل لا مظل :مِلسْيَو

 0 0 هر
 هللا نف ؟
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 ىلإ تاذلاب ريقف لب «نيع ةفرط هترفغمو هللا ةمحر نع هل ءانغ ال دبعلا ناك ال

 حلا وه هللا 1 ىلإ ةَرَقْفْلا مْشنَأ سالا ا :ىلاعت لاق امك تاذلاب ينغلا

 ةرفغم نع ءانغتسالا ماهيإ نم هيف امل ؛كلذ لوق نع ين ٠٠ :رطان» 6( ديمحلآ

 .ديحوتلل داضم كلذو «يأيس اك هتمحرو هللا

 .(نيحيحصلا» يأ :(حيحصلا يف :هلوق

 اذه نع 445 لوسرلا ىه امنإ :يبطرقلا لاق «تئش نإ يل رفغا مهللا» :هلوق
 لوقلا اذه نأكو بولطملاب ماتهالا ةلقو «ةبغرلا روتف ىلع لدي هنأل ؛لوقلا

 ققحتي مل هلاح اذه ناك نمو هنع ىنغتسا الإو لصح نإ بولطملا اذه نأ نمضتي

 ىلع ًاليلد كلذ ناكو «ءاعدلا ةدابع حور وه يذلا رارطضالاو راقتفالا ةلاح نم

 هيلع- لاق دقو ةباجإلاب ًانقوم نوكي ال هنإف ًاضيأو هبر ةمحر بو «هبونذب هتفرعم ةلق

 بيجتسي ال هللا نأ اوملعاو «ةباجإلاب نونقوم متنأو هللا وعدا» :-مالسلاو ةالصلا

 ."”(لفاغ بلق نم ًءاعد

 ىلإ جاتحم ريغ يعادلا نأب رعشي تئش نإ لوق نأ :يناثلاو ءهل هركم ال هللا نأ :امهدحأ ؛نيرمأل )١(

 .كلذ نم عنمف هب اعد امو ةرفغملا

 = راقتفالا راهظإ نم ءاعدلل دب ال هنأ ىلع لدت دهاوش هل نكل ءىشلا ضعب هدنس يف ثيدحلا اذه (؟)



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 «هتبغر ققحيو «هتبلط يف مزجيل :يأ يبطرقلا لاق .«ةلأسملا مزعيل» :هلوق

 ةرفغملا نم بلطي ام ميظعب هملع ىلع لد كلذ لعف اذإ هنإف «ةباجإلا نقيتيو

 ةباجإلاب رطضملا هللا دعو دقو «هيلإ رطضم بلطي ام ىلإ رقتفم هنأ ىلعو «ةمحرلاو

 007 :لمنلا) © اعد اإ رطل بيجي نّمأ # :هلوقب

 يف يراخبلا ظفل اذه .هل هركم ال هللا نإف :يأ .«هل هركم ال هنإف» :هلوق

 :مكدحأ نلوقي ال»:45 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم ظفلو «تاوعدلا

 هللا نإف ءءاعدلا يف ةلأسملا مزعيل ءتئش نإ ينمحرا مهللا «تئش نإ يل رفغا مهللا

 رافغتسالا لبقت ةدئاف مدعل راهظإ اذه :يبطرقلا لاق «هل هركم ال «ءاش ام عناص

 لعفي لب «هريغ الو ءاعد ءيش لعف ىلإ هرطضي ال ىاعت هللا نأك .ةيشملاب ةحرلاو

 بشك :هلوق يف ةلأسملاب ةباجإلا ىلاعت هللا دّيق كلذلو .ءاشي ام مكحيو ديري ام

 .هبلقب ةئيشملا طارتشال ىنعم الف 4١(. :ماعنألا) © آس نِِهََِّإ َنوُعَنَناَم

 .رخآ هجو نم :يأ .؟ملسملو» :هلوق

 :لاقي هاطعأ ءيش همظاعتي ال هللا نإف ,ديدشتلاب وه .«ةبغرلا مظعيلو» :هلوق

 ةجاحلاو ةبلطلا ينعي ةبغرلاو :لاق .رسعو هيلع ربك يأ ءرمألا اذه ديز مظاعت

 .ديري يتلا

 ةعسل :يأ ءرهظأ لوألاو «هيف حاحلإلاو ءاعدلا راركتب بلطلاو لاؤسلا :ليقو

 وهو «ريسي هرمأ يف تادوجوملا عيمج لب ؛ءيش ءاطعإ هيلع مظعي ال «همركو هدوج
 نظ ةءاسإ ةلأسملا يف ينادلا ىلع راصتقالاف «بلاطملا ةياغ وه اذهو «كلذ نم ربكأ

 .همركو هدوجب
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 .رسحتسي الو لجعتسي ال هنأو ةباجإلاب نقوي نأ دب ال هنأو بلقلا روضحو رارطضالاو =



 باب

 ينمأو يدبع لوقي ال

 “و د 1 س 4 220ه 2

 ْكدحأ لقي ال» :َلاَك ا هللا وسر نأ هير بأ ¿ن نَع «حيجصلا» يف
 o تسع رت ر سم هك هر م 0 مَ
 يدبع مكدحا لقت الو ي وَمَو يِدّيَس م :لقَيلَو « كبَر ضو ؛َكَبَر موطأ

00 

 .(يِمالْغَو و تاتفو هو یاتف :ُلَقيلَو يتم

 : خلا
 عم ًابدأ كلذ نع ىهنف «ةيبوبرلا يف ةكراشملا نم ماهيإلا نم كلذ يف امل :يأ

 .ديحوتلا بانجل ةيامحو «ةيبوبرلا بانج

 .«نيحيحصلا» يأ :«حيحصلا يف» :هلوق

 هكولممل كلذ لوقي نأ دارملاو «يهنلا ىلع مزجلاب وه :«مكدحأ لقي ال» :هلوق

 ماهمإلا نم هيف امل ديحوتلا بانجل ةيامحو ةيبوبرلا بانج عم ًابدأ هيزنتلل ليقو ميرحتلل يهنلا (1)
 ةمألا دلت نأ» :ثيدحو # َتََلْيَر دنع ٍنْرُكحْدأ# :هلوق امأو «ةيبوبرلا يف ةكراشملا نم

 انعرش درو دقو انلبق نم عرش يف اذه نأ رهظألا وهو :امهدحأ ؛نيباوجب هنع باجيف «اهتبر

 ثينأتلا باب نم ثيدحلاو «هيزنتلاو بدألل ىهنلاو زاوجلا نايبل اذه نأ :يناثلاو «هفالخب

 ميرحتلاو ىثنألا يف ةهاركلا وأ ىثنألا يف مودعم وهو ةكراشملا ماهيإ نم هيف امل ركذلل يهنلاو

 ثيدحو كلذب فصولاو ربخلا هيف ثيدحلاو ةيآلا نأ وهو حراشلا هركذ ثلاث عمجو ركذلا يف

 حو «ةيمستلاو ءاعدلا نم عسوأ ربخلاو فصولاو ةيمستلاو ءاعدلا نع ىهنلا هيف بابلا

 ءاي ريغل فيضأ |هبف زاوجلاو يتمأ يدبع ملكتملا ءايب ةفاضإلا ىلع لومحم يهنلا نأ وهو عبار

 ْنِم َنيِحِليَصلاو م :ىلاعت هلوق يهو ةمجرتلا يف ةيآلا ركذ ثيح يراخبلا عينص رهاظ وهو ملكتملا

 ظفل قالطإ هللاب صتخي يذلاو (يرابلا حتف -۷۷ /0) قتعلا باتك يف 4 ڪام لو 57

 راثكإلا نع يهنلا دارملا نأ وهو «حتفلا» يف ظفاحلا هركذ سماخ عمجو «ةفاضإ ريغ نم برلا

 .ةلمجلا يف اهركذ نع ىهنلا دارملا سيلو «ةداع ةظفللا هذه لاعتسا ذاختاو كلذ نم



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 .هنع يهنم لكلاف «هريغ كولمت وأ

 .ماعطإلا نم ةزمهلا حتفب «كبر معطأ» :هلوق

 قسا» ةدايز ثيدحلا اذه يف اهيفو ءوضولا نم رمأ :«كبر ىضو» :هلوق

 .اهرصتخا فلؤملا نأكو «كبر

 هلل ديحوتلا صالخإب دّبعم بوبرم ناسنإلا نأ عنم لا ببسو :يباطخلا لاق

 الو كرشلا ىنعم يف لخدي الئل مسالاب ةاهاضملا كرتف ءهب كارشإلا كرتو «ىلاعت

 تاناويحلا رئاس نم هيلع دبعت ال نم امأو ءدبعلاو رحلا نيب كلذ يف قرف
 .بوثلاو رادلا بر :هلوقك ةفاضإلا دنع هيلع كلذ قلطي نأ هركي الف «تادامجلاو

 «ةيهاركلل هنأ لمتحي دقو «ميرحتلا يهنلا رهاظو :«عورفلا» يف حلفم نبا لاق

 - فسوي نع ةياكح ىلاعت هللا لاق دق :تلق نإف «'''ءاملعلا نم دحاو ريغ هب مزجو

 طارشأ يف ةا يبنلا لاقو (4؟ :فسري) كلير دنع ٍفَرُكْذَأ# :-مالسلا هيلع

 .زاوجلا ىلع لدي اذهف «اهتبر ةمألا دلت نأ» :ةعاسلا

 :ناباوج اهيفف ةيآلا امأف :ليق

 .هفالخب انعرش درو دقو ءانلبق نم عرش يف زئاج اذه نأ رهظألا وهو :امهدحأ

 امأو «ميرحتلا نود هيزنتلاو بدألل يهنلاو ءزاوجلا نايبل درو هنأ :يناثلاو

 نم هيف امل ركذلل كلذ لوقي نأ هنع يهنلاو «ثينأتلل بابلا اذه نم سيلف ثيدحلا

 ًاضيأ ىثنألا يف ةهاركلا ىلع هلمحب لاقي وأ «ىثنألا يف مودعم وهو «ةكراشملا ماهيإ

 :"”رهظأ وهو :لاقي وأ «يهنلا الإ هيف دري مل هنأل ءركذلا نود كلذب ثيدحلا دورول

 ءاعدلا نيب قرفو «هب اهتيمستو «هب اهؤاعد ال كلذب اهفصو الإ هيف سيل اذه نإ

 .قتعلا باب يف هيزنتلل هنأ «حتفلا» يف ظفاحلا ركذ امك )١(

 ظفاحلا كلذ ركذ امك «اهبر ةمألا دلت نأ» :ظفلب ةعاسلا طارشأ يف ركذلا يف ًاضيأ يهنلا درو لب (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت — ل  ا_ا2ٌٌم-دسمسممس.و

 الو هب هيّمست الو كلذب هفصتف ؛لضاف ديز :لوقت اك «فصولا نيبو «ةيمستلاو

 .هب هوعدت

 ءامسأ نم برلا نأ ؛ديسلاو برلا نيب قرفلا نإ :ليق :«يديس لقيلو» :هلوق
 نآرقلا يف تأي ملو «ىلاعت هللا ءاسأ نم وه له ديسلا يف فلتخاو ءًاقافتا ىلاعت هللا

 نإف .يتأيسو «هللا ديسلا» :ريخشلا نب هللادبع ثيدح يف نكل «هللا ءاسأ نم هنأ

 هللا ءاسأ نم هنإ :انلق نإو «سابتلا ال ذإ ؛حضاو قرفلاف هللا ءاسأ نم سيل :انلق

 ةغللا ثيح نم امأو «قرفلا لصحيف برلا ظفلك «لاعتسالاو ةرهشلا يف سيلف

 ميدقت يف كش الو «مدقت اذإ هموق داس :لاقي «مدقتلا وهو ددؤسلا نم ديسلاف

 .قالطإلا زاج قارتفالا لصح الف «همالغ ىلع ديسلا

 لب "هللا ريغ ىلع ديسلا ظفل قالطإ يفني ال ريخشلا نبا ثيدحو :تلق

 هب ىمسي ال هريغ نأ اک «تارابعلا عاونأب مسالا اذبب قحألا وه هللا نأ دارملا

 ىلوملاو رظانلا اهنم «ىنعم رشع ةتس ىلع قلطي ىلوملا :يوونلا لاق .(يالوم)و

 .يالوم :لوقي نأ سأب الف ذئنيحو «كلاملاو

 دبعلا لقي الو هللا ءامإو «هللا ديبع مكلك «يتمأو يدبع لقي الو :«عورفلا» يف لاق

 «يرحتلل يهنلا رهاظو «هللا مكالومف يالوم الو» :ًاضيأ «ملسم» ينو «يبر :هديسل

 .ىهتنا .(ملسم حرش يف امك ءاملعلا نم دحاو ريغ هب مزجو «ةهاركلل هنأ لمتحي دقو

 نب دق لسم نأب بيجأو «بابلا ثيدحل ةضراعم ملسم ةياور رهاظف :تلق
 .اهفذح نم مهنمو ةدايزلا هذه ركذ نم مهنم نأو ءشمعألا نع هيف فالتخالا

 حيجرتلل انرص (نإو ءحجرأ لوألا ظفللا نأ رهظف حصأ اهفذحو :ضايع لاق

 ها .حيجرتلا الإ قبي ملف دوقفم خيراتلاب ملعلاو ءرذعتم عمجلاو (هنيب ضراعتلل

 .ضايع مالك

 .نمحر لا فالخب هريغ ىلعو هللا ىلع قلطي ميحرلاو ميكحلاو زيزعلاك ١(



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .ىلوألا فالخ ىلع وأ «ةهاركلا ىلع يهنلا لمحب نكم عمجلا :تلق

 هللا اهقحتسي انإ ةيدوبعلا ةقيقح نأل :«يتمأو يدبع مكدحأ لقي الو» :هلوق

 اك كلذ يف ةلعلا لكك يبنلا نّيب دقو «قولخملاب قيلي ال ًايظعت اهيف نألو «ىلاعت
 يدبع :مكدحأ نلوقي ال» :ًاعوفرم ةريره بأ نع حيحص دانسإب دواد وبأ هاور

 :كولمملا لقيلو «يتاتفو ياتف كلاملا لقيلو «يتبرو يبر :كولمملا نلوقي الو «يتمأو

 دانسإب ًاضيأ هاورو «لجو زع هللا برلاو «نوكولمملا مكنإف «يتديسو يديس

 نإف يدبع :مكدحأ نلوقي ال» :ملسمل ةياور ينو هل ةلع هذهف ءًافوقوم حيحص
 ذإ ديسلا ىلإ ًاهجوتم ءاج انإ يهنلا "'«عماجلا حيباصم» يف لاق ؟هللا ديبع مكلك
 هنأل ؛زئاجف دلاخ ةمأ هذهو «ديز دبع اذه :ريغلا لوق امأو «ةلاطتسالا ةنظم يف وه

 .ةلاطتسالا ةنظم يف سيلو ءًافيرعت وأ ًارابخإ :لوقي

 رفعج وبأ لاقو «كلذ ىلع لدت ثيداحأ تيور دقو ءنسح وهو :تلق

 نم دحأل لوقي نأ دحأل يغبني ال هنأ ًافالخ ءاملعلا نيب ملعن ال :"”ساحنلا

 لوسر رظح دقو ًاكولمم ناك نإو «يدبعو كدبع :لوقي الو «يالوم :نيقولخملا
 ؟رارحألا فيكف .نيكولمملا ىلع ا هللا

 ةلالدك كلملا ىلع ةلاد تسيل اهنأل :يأ :«يمالغو «يتاتفو ياتف لقيلو» :هلوق

 نم ةمالسلا عم ىنعملا يدؤي ام ىلإ -مالسلاو ةالصلا هيلع- دشرأف «يتمأو يدبع

 .صالخإلا ىلع لدت هتفاضإ نكل ؛كولمملاو رحلا ىلع قلطت اهنأ عم «مظاعتلاو ماهيإلا
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 .هريغ ىلوألا نأ الإ ةهارك نودب فالخلا عم )١(

 باوبأ ىلع حيباصملا قيلعت» هباتك مساو «ينيمامدلا نيدلا ردبل «عماجلا حيباصم» باتك (۲)

 .عوبطم وهو «حيحصلا عماجلا

 يتلا صوصنلا نمو فالخلا نم قبس ال ةفزاجمو قالطإ هيف انه همالكو ءريسفت هلو يوحن (۳)
 .زاوج ا ىلع لدت



 ديمحلا زيزعلا ريسيت x باو

 باب

 هللاب لئس نم دريال

 AG نم: هللا لوس َر لاق :ّلاَق -اههنع هلا يضر ر َرَمُع ٍنبا نَع

 ٌعَنَص نمو ' وب مُكاَعَد ْنَمَو ٌىوُطْعَأَف للاب لاس : نم ُكوُذيِعَأَك للاب

 ذك مکن ورك یئ هل اوغذاق مواد واكف نورت مگ ل

 ہےاس 0 ا
 .[حبحَص سب يالا دوا وب ءار. «هومتافاك

 .ختتل
 «ءيش هب لأسُي نأ ىلاعت هلل الالجإو ًاماظعإ :يأ «هللاب لس نم دري ال» :هلوق

 عزانتو مسقملا راربإب يب يبنلا رمأ اذهلو «هبولطمو هلاؤس ىلإ لئاسلا باجي الو

 ؟باجيإ وأ «بابحتسا رمأ وه له ملعلا لهأ
 بجتف مسقلاب همازلإ دصقي نأ نيب قيرفتلا مالسإلا خيش مالك رهاظو

 ىلوألا يف مسقملا ىلع بجوأ اذهلو «هيلع بجت الف هماركإ دصقي وأ «هتباجإ
 ناك اذإ بجي الو ءرمألاك هنأل ؛ةيناثلا نود هيلع فولحملا لعفي مل اذإ ةرافكلا

 مسقأ ركب ابأ نألو "فقي لو فصلا يف هفوقوب ركب ابأ ايب يبنلا رمأل "'ماركإلل

 نم ذيعتسي وأ ًامرحم لأسي نأك عونم ءيشب وعدي وأ ذعتسي وأ لاسي مل اذإ اب ديقم ثيدحلا اذه (۱)

 ةماقإ نم ذاعتسا وأ هيلع ًامرحم لأس نمك ذاعي الو باجي ال هنإف مرح ىلإ وعدي وأ بجاو ءيش

 دنع بابحتسالل ثيدحلا اذه يف رمألاو «ًارجه لأسي مل ام» :ثيدحلا يف درو اك هيلع دحلا

 كلذكو «نيعم ىلع بجت (نإ :مالسإلا خيش لاق نكل «بوجولا ىلع لدي اهرهاظو مهضعب

 رهاظ نكلو «بحتست اهريغو طورشلا ترفوت اذإ سرعلا ةميلو ماعط ىلإ ةوعدلا ةياجإ بجت
 .تاوعدلا نم اهريغو سرعلا ةميلو نيب قرف ال بوجولا ثيداحألا

 .ىرخألا صوصنلاو لوصألاو دعاوقلاب ديقم ماع ثيدحلا اذه )١(

 :نالاح هل للاب لئاسلا (۳)



 )ص سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 ال» 4ل يبنلا لاقف ايؤرلا رسف امل أطخلاو باوصلاب هنربخيل ةي يبنلا ىلع

 ةحلصملا عم هيلع ماسقإلا دصقي مل هنأ ملع هنأل لاق «نيحيحصلا» يف اك '””(مسقت

 ٌرش وأ مكٌرش هنع اوعفدت نأ مكلأس نم :يأ :«هوذيعأف هللاب ذاعتسا نم» :هلوق

 نم هللاب ذوعأو كرش وأ «نالف رش ينع عفدت نأ كيلع هللاب :هلوقك «هللاب مكريغ

 ميظعتل هوُفُكو هنم ذاعتسا ام هوعنما :يأ ؛هوذيعأف «كلذ وحنو نالف رش وأ كرش

 تذع دقل» :لاق نم هللاب ذوعأ هلك يبنلل ةينيّوجلا تلاق امل اذهلو «ىلاعت هللا مسا

 مكلأس نمو هوذيعأف هللاب مكذاعتسا نم» :دواد يبأ ظفلو .«كلهأب يقحلا ءذاعَمب

 .«هوطعأف هللاب

 :دواد يبأو دمحأ دنع سابع نبا ثيدح ينو ««هوطعأف هللاب لأس نمو» :هلوق

 هجوب وأ هللاب كلأسأ :لوقي نأ وهو «رهاظ هانعمو «هوطعأف هللا هجوب مكلأس نما

 لعفي نأ هللاب هيلع مسقلا كلذ يف لخديو ءاذك ينيطعت وأ لعفت نأ كلذ وحنو هللا

 ةاكزلا لأسي وأ لاير نويلم لأسي نأك هقحتسي ال ًائيش وأ هلاؤس هل لحي ال ام لأسي نأ :ىلوألا =

 ةماقإ نم ذيعتسي نأك هيلع بجي رمأ نم ذاعتسا اذإ هللاب ذيعتسملا كلذكو ءاهقحتسي ال وهو

 ذاعتسا اميف ذاعي الو هلاؤس ىلإ باجي ال اذهف ةعامجلاب وأ ةالصلاب همازلإ نم ذيعتسي وأ هيلع دح
 . هلم

 هيلع ًابجاو الو هب ًامزلم سيل ءىش نم ذيعتسي وأ ًاحابم وأ هقحتسي ًائيش لاسي نأ :ةيناثلا ةلاحلاو
 ٠ .هنم ذاعتسا ام ذاعيو هلاؤس ىلإ باجي اذهف

 ءاجف لالب هنذآو ةالصلا دعوم ناحو هللا لوسر فلخت سانلاب يلصيل ركب وبأ مدقت امل كلذو )١(

 هنأل فوقولاب هيب يبنلا هيلإ راشأف ركب وبأ تفتلاف سانلا قفصو ركب وبأ ربك ام دعب كي يبنلا

 هسفن يف لصحي الئل ركب وبأ فقي ملف هرطاخل بييطت وه لب بوجولل سيل رمألا نأ هنم مهف
 .هفلخ يبنلا فوقو يف كوكشو سواسو

 ًاضعب تبصأ ةا يبنلا لاقف اهرسفف هللا لوسر اي اهرسفأ لاقو ايؤر ىأر امل ركب ابأ نأ ايؤرلا ةصق (؟)

 .مسقت ال لاقف أطخلاو باوصلاب ينربختل كيلع تمسقأ :ركب وبأ لاقف ًاضعب تأطخأو
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 دقو «محر ةعيطق وأ ءأثإ لأسي ملام لأس ام هئاطعإ بوجو ثيدحلا رهاظو ءاذك
 نوعلم» :ًاعوفرم ىسوم يبأ ثيدح اهنم «ثيداحأ ةدع يف كلذ ىلع ديعولا ءاج

 هاور «ًارْجَه لأسي ملام هلئاس عنم مث ههجوب لأسُي نم نوعلمو هللا هجوب لاس نم

 .يناربطلا

 نب ىيحي هخيش الإ حيحصلا لاجر هدانسإ لاجرو «نيلفاغلا هيبنت» يف لاق

 ًاغلبم هريغ دانسإ وأ دانسإلا اذه غلب نإف '''هقيثوت ىلع رثكألاو «حلاص نبا ناثع
 :ًاعوفرم عفار نب ةعافر ىلوم ةديبع يبأ نعو نئابكلا نم كلذ ناك هب جتحي

 يناربطلا هاور «هلئاس عنمف هللا هجوب لئس نم نولعمو هللا هجوب لأس نم نوعلم)»

 الو هللاب لأسُي لجر ؟سانلا رشب مكربخأ الأ» :ًاعوفرم سابع نبا نعو ءًاضيأ
 لاق :لاق ةريره بأ نعو (هحيحص» يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلا هاور «يطعُي

 لأسُي يذلا» :لاق هللا لوسر اي ىب اولاق «؟ةيربلا رشب مكر بخأ الأ» كي هللا لوسر

 ."'دمحأ هاور «يطعي الو هللاب

 هب مسقأ وأ هللاب هللا لكس نم ةباجإ ىلع ةلاد ثيداحألا هذهف اذه نّيبت اذإ

 ىلع مسقي لئاس ىلع بجت الف «نيعم ىلع بجت انإ :مالسإلا خيش لاق نكلو

 .حصأ لوألاو ءمسقملا راربإك بحتسم كلذ نأ ءاهقفلا مالك رهاظو «سانلا

 هنأل لاجرلا يف هلوقب ىفتكي الو «ساحنلا نبال «نيلفاغلا هيبنت» و ءروزلاو لطابلا :رّجهلا )١(

 .نأشلا اذه لهأ نم سيل

 اهتحص نيبي نأ حراشلا ىلع ناكو اهتحص نيبتل اهقرط عمجو ماتهالاب ةريدج ثيداحألا هذه (۲)

 يف اوسيل هخويش كلذلو ةنس ةئم شاعف ه7 هتافوو ه١٠٠۲ هتدالو يناربطلاو «هتداعك

 الإ مهللا هرخأتل ةتسلا بتكلا باحصأ لاجر كردي مل هنأل «بيذهتلا» الو «بيرقتلا»

 ةنس هتافو نابح نباو هال ٠ ةنس ىلإ هتافو ترخأت يتاسنلا نإف خويشلا ضعبو يئاسنلا

 تحت يناربطلا خويش اهيف عمج ةلاسر يراصنألا دامح خيشللو «نينس تسب هلبق وهف ه4

 .عبطلا



 تناك نإف هوبيجأف ماعط ىلإ مكاعد نم :يأ :«هوبيجأف مكاعد نمو» :هلوق

 ناك نإو «ةباجإلا تبجو هقفلا بتك يف ةنيبلا طورشلا ترفوتو سرع ةميلو

 مل يهو «ثيداحألا رهاظل حيحصلا وهو ًاقلطم بجتو '''اهتباجإ بحتسا اهريغل
 .بجوأو دكآ سرعلا ةميلو تناك نإو ءاهريغو سرعلا ةميلو نيب قرفت

 «ريخلل عماج مسا :فورعملا :"”(هوئفاكف ًافورعم لإ عنص نمو) :هلوق

 ىلإ مالسإلا خيش راشأ دقو «هنم ريخ وأ هلثمب هناسحإ ىلع :يأ :«هوتفاكف» :هلوقو

 نسحأ اذإ وهف ءاهيلإ نسحأ نم بح ىلع تلبج بولقلا نأل ةأفاكملا ةيعورشم

 «ةأفاكملاب كلذ عطق عرشف «هيلإ نسحأ نمل هلأت عون هبلق يف ىقبي هئفاكي ملو هيلإ

 قلخلا ناسحإ نم بلقلا صلخيل ةأفاكملاب رمأ نإ :هريغ لاقو .همالك ىنعم اذهف

 .«ًافورعم مكيلإ ىتأ نم» : دواد يبأ ظفلو «قحلاب قلعتيو

 «فنصملا طخ يف نونلا فذحب تبث اذكه :«هوئفاكت ام اودجت مل نإف» :هلوق

 الو ءبصان ريغ نم تطقس :يبيطلا لاق .ثيدحلا لوصأ نم هريغ يف وه اذكهو

 .خسانلا نم ًاوهس وأ ًافيفخت امإ «مزاج

 «هلثمب هوئفاكف ناسحإ يأ مكيلإ نسحأ نم ينعي :هرخآ ىلإ «هل اوعداف» :هلوق

 هنأ ةغلابملا هجوو «ةلأسملا لصحت ىتح مكدهج هل ءاعدلا يف اوغلابف اوردقت مل نإف

 يزاجملا معنو «هللا ىلإ اهاحأف ءاهيلع ةردقلا مدعل ةازاجملا يف ًاريصقت هسفن يف ىأر

 مكاحلاو «نابح نباو «حيحص دانسإب دمحأ ًاضيأ هاور ثيدحلا اذهو ءوه

 ركنم هيف نكي مل اذإ ًاقلطم بوجولا حيحصلاو اهريغ يف بحتستو سرعلا ةميلو بجت يأ )١(

 نإ وعديو رضحي لب لكألا مزلي الو «هريغ وأ رهس نم ررض هيلع نكي مل امو هراكنإ ىلع ردقيو
 .عنام هدنع ناك

 لب «هيلع هوفاكي الو هلام ذخأي الف ءاهيلع ةأفاكملا بجي هنإف ةيدها كلذ نمو بوجولل رمألا (۲)

 لب ءاهيلع ةأفاكملا ديري ال وهو ىدهأ نم اذه نم ىنئثتسيو هتيده دري وأ هتفاكي نأ امإ

 .طقف ناسحإلا ديري نمو كولملا ةيده ناسحإلا هدوصقم
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 نع نابح نباو يئاسنلاو فححصو يذمرتلا ىور دقو «يوونلا هححصو

 دقف ًاريخ هللا كازج هلعافل لاقف ًافورعم مكيلإ عنص نم» :ًاعوفرم ديز نب ةماسأ

 . "”«ءانثلا يف غلبأ
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 هيلإ عنص نم» حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور :لاقو «نيملاصلا ضاير» يف يذلا )١(



 حق

 یا .يريت» یج
 نسى ورا دد سكش»

 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال

 اَور اةّنَلا الإ هللا هجوب لاپ ال» :ِلي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق رباج نڪو

 نم اذهو «بلاطملا ةياغ الإ هب لأسي نأ هللا هجول ًاماركإو ًالالجإو ًاماظعإ :يأ
 2ر

 . "ا رار آو کلا وذ كير هجو ینو :یلاعت هلوق يناعم

 .هللادبع نب رباج وه : «رباج نع» :هلوق

 ءانبلاب يورو يهنلاو «يفنلاب يور «ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال» :هلوق

 هجولا تابثإ هيفو «درفملل باطخلاب يورو ءلصألا يف يذلا وهو «لوهجملل

 ىمسي ال ذإ «لطاب وهو «تاذلاب هجولا اولوأ مهنإف مهوحنو ةيمهجلل ًافالخ

 الو ءاهجو هدي ىمست الو ءاهجو ناسنإلا ىمسي الف ءًاهجو ةقيقحو ءيشلا تاذ

 «تافصلا ةيقب يف لوقلاك ةنسلا لهأ دنع هجولا يف لوقلاو ءاهجو هلجر ىمست

 ؛ليثم الب تبثإ دیدحت الو فيك ريغ نم هئايربكو هلالجب قيلي ام ىلع هلل هتوتبيف

 .ليطعت الب ًاهيزنتو

 ينلخدت نأ ميركلا كهجوب كلأسأ ينإ مهللا» :لوقي نأك :«ةنجلا الإ» :هلوق

 ًائيش ينطعأ :لوقي نأك .هللا هجوب ًائيش سانلا نم اولأست ال دارملا ليقو ««ةنجلا

 ."”ماطحلا نم ءيش هب لأسي نأ نم مظعأ هللا نإف هللا هجوب

 .دهاوشلاب ىّوقتي نکل فيعض ثيدحلا )١(

 .حلاصلا لمعلا هلاؤسو رانلا نمو هبضغ نم ةذاعتسالاك اهيلإ ةليسو وه ام وأ (۲)

 سأب الف اذك ينيطعت نأ محرلاب كلأسأ «كيلع يقحب كلأسأ :لوقي نأك محرلاب لاؤسلا امأ (۳)

 = لاق «بلاط يبأ نب رفعج نأ يور دقو هللا لاؤس يف ال ًاضعب مهضعب نيقولخملا لاؤس يف اذهو



 ذيمحلا زيزعلا ريسيت س )

 امنإ ةنجلا ركذو :يقارعلا ظفاحلا لاق «حيحص نيينعملا الك نأ رهاظلاو :تلق

 :ةئيندلا رومألا يف هجوب لأسي الف :صيصختلل ال ماظعلا رومألا ىلع هب هيبنتلل وه

 . "هب كك يبنلا ةذاعتسا هيلإ ريشي اك ًاعفد وأ ًاليصحت ماظعلا رومألا فالخب

 ءاهيلإ ةليسو وه ام وأ «ةنجلا الإ هجوب لأسي ال دارملا نأ رهاظلاو :تلق

 ال هتيعدأ يف دراو وه امم كلذ وحنو رانلا نمو هبضغ نم هللا هجوب ةذاعتسالاك

 هک کود نّماَباَذَع ْمُكِيَلَع تع نأ ل روال وه لق إ» :ىلاعت هلوق لزن الو «هتاذوعتو

 هللاب ذوعأ لاق © جرا تدع نم وا كهجوب ذوعأ» كي يبنلا لاق 10 :ماعنألا»

 هدانسإ يف نكل ًاضيأ «ةراتخملا» يف هاور "”ثيدحلا اذهو «يراخبلا هاور «كهجوب
 ."”ناطقلا ٠ نباو قح ادبع هفعضو «ءيشب سيل :نيعم نبا لاق .ذاعم نب ناميلس
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 محرلا اوقتاو :يأ © مالو ودوام ىلا هلآ وقتال :ىلاعت لاق كيلع يقحب كلأسأ :يلعل

 .هيطعي نأ هيلع نإف اذك محرلاب هبيرق لاق اذإ اهوعطقت نأ

 .(كطخس لع لحي نأ تالظلا هل تقرشأ يذلا كهجوب ذوعأ» :هلوق يف (1)

 .بابلا ثيدح وهو رباج ثيدح يأ (۲)

 هنأل وأ هلالجإو هللا ماظعإ نم هيف امل هنأل فيعض هنأ عم ثيدحلا اذهب نايتإلا يف فلؤملا رذعو (۳)

 يراخبلا ثيدح يف اك دهاوشلاب ىوقتي هنأ وأ هريغب هلاغتشال هدنس ينو هيف ليق ام ظفحي مل

 .«كهجوب ذوعأ» :اذه



 سسس لا ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب
 ( ع

 وللا يف ءاج ام

 4 1 هس ل 2 كر ر ۶ ير

 :أ َناكَوَل َنولومَيإ© :لاَعَت هللا لوقو

 :نارمع ١65(.

 . خل
 اذه نإف ًابر هللاب ًاضر ردقلاو ءاضقلل مالستسالا ديحوتلا لاك نم نأ ملعا

 «ةبوتلاو عاجرتسالاو ربصلاب بئاصملا دنع رومأم دبعلاو «بئاصملا سنج نم

 عون نم هديحوت ىلع فاخي ام عم رسحتلاو نزحلا الإ هيلع يدجي ال «ول» :لوقو
 هجو اذهف «هللا ءاش ام الإ اذه هنم عقو نم اهنم ملسي داكي ال يذلا ردقلل ةدناعملا

 .ديحوتلا يف بابلا اذه هداريإ

 لاذ 4 اھ اتام ام یس رمل نم اتل نکو نووی ا :ىلاعت هللا لوقو :لاق

 نم ان َناَكَول نولو :هلوقب مهسفنأ يف هوفخأ ام رسف :ريثك نبا لاق ٠٥٤(. :نارمع

 .ةلكي هللا لوسر نع ةلاقملا هذه نورسي يأ 4 اه اَنْليهاَم ءىس ِرَمَأْل

 نع «ريبزلا نب هللادبع نب داّبع نب ةداّبع نب ىيحي ينثدح :قاحسإ نبا لاق

 يملا

 دتشا نيح ةئ هللا لوسر عم ينتيأر دقل :لاق ريبزلا نع ريبزلا نب هللادبع نع «هيبأ

 ينإ هللاوف هردص يف هنقذ الإ لجر انم اف «مونلا انيلع هللا لسرأ انيلع فوخلا

 ىسألا ىلع ثعبت اهنأل عونم اذهف ردقلا ةضراعمو ةردقملا رومألا يف اوق ؛نامسق (ول) لامعتسا )١(

 هللا ردق :لوقب ناطيشلا حاج حبكيو كلذ دري نكلو «سواسولاو كشلا باوبأ حتفتو ةرحلاو

 ول» :هلوق لثم ريخلا ىنمت :يناثلاو .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ لوقيو هللا ردق اذه يأ «لعف ءاش امو

 .زئاج اذهف «ترضحل دجسملا يف ةقلح تملع ولا لثمو «يرمأ نم تلبقتسا
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 لآ ےس ر قة رور سجے

 رم لا لزنأ كلذ ىو نم اهتحت 6 نه انا

 و ا

 E :ىلاعت هللا لاق متاح يبأ نبا هاور بتعم لوقل € انده اتّ ام ءس

 زع هللا نم ردقم ردق اذه : :يأ # محام لإ لمل مهڪ بيك نل دبل مکیتویب

 .هنم صانم الو «هنع ديحم ال مزال متح مكحو لجو

 رومألا يف «ول» لوق نأل ؛ةحرتلا ىلع ةيآلا فنصملا داريإ هجو نيبتف :تلق

 هيلع بتك نمف «ردق اذه نأب كلذ مهيلع هللا در اذهلو «نيقفانملا مالك نم ةردقملا

 !؟ةمادنلاو ةرسحلا الإ «تيل» و «ول» لوق مكنع ينغي اف هلان نأ دب الف

 نم نوجرت ام عم هردقب يزعتلاو هللاب نايإلا ةلاحلا هذه يف مكيلع بجاولاف

 نأ رمألا لصي لب «ةرخآلاو ايندلا يف مكل حالفلا نيع كلذ يفو «هباوث نسح

 :زيزعلادبع نب رمع لاق اى ًاحرفو ءًارورس نازحألاو ًانامأ فواخملا بلقنت

 ."'ردقلاو ءاضقلا عقاوم يف الإ رورس يل امو تبحصأ
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 ةيقوفلا ةانثملا فاقلاو ةمجعملا لاذلا حتفب ِهَْقَذ )١(

 هل دعتساو عقي امل هسفن تحرشناف هيلع هسفن نيطوتو هميلستو ردقلاب هناهيإل ملعأ هللاو كلذو (۲)

 .كلذب ىضرو



 مور ارينا س اسد رس ترو سج ر ی مرو كه

 :نارمع لآ) % اول ام اًنوعاَطأ ول أودَمَقو منول اولاق نبدا 39 :ىلاَعَت لوقو

 .ةيآلا ۸

 وو ر سو چ ر و لو مهروس ر يو

 ىور «# ْاوُنْيَف ام انوعاطأ ول اودحقو نوح اولا نیا  :یلاعت هلوقو» :لاق
 دقو ءلجر فلأ يف دح أ موي دك هللا لوسر جرخ :لاق يدسلا نع ريرج نبا

 وبأ مهعبتف «ةئمثالل يف ّي أ نب هللادبع عجر اوجرخ املف اوربص نإ حتفلا مهدعو

 نعجرتل انتعطأ نئلو ًالاتق ملعن ام :هل اولاقو هوبلغ الف «مهوعدي يمّلَّسلا رباج

 .4 اوي اَم اًنوعاطأ ول اودعقومېنوخإل اولاق نيرا # :لزنف انعم

 منوال ْأولاَك يدا # يبأ نب هللادبع وه :لاق .ةيآلا يف جيرج نبا نعو

 متاح يبأ نباو «ريرج نبا هاور .دحأ موي ةي يبنلا عم اوجرخ نيذلا 4 اوُدَعَقَو

 .رهاظلا يف مهتقفاومل مهناوخإ اومسو «نودهاجملا نوملسملا مه مهناوخإ اذه ىلعف

 ول :ريثك نبا لاق اوي اَماكوُعاَطأَول نيدلا يف ال بسنلا يف مهاوخإ :ليقو

 هللا لاق لتق نم عم اولتق ام جورخلا مدعو .دوعقلا يف مهيلع انتروشم اوعمس

 ناك نإ :يأ .#( َنيِقِدَص مك نإ َتَوَمْلا مش نع وردا :ىلاعت

 دب ال توملاو «نوتومت ال مكنأ يغبنيف توملاو لتقلا نم صخشلا هب ملسي دوعقلا

 .نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ نع اوعفداف .ةديشم جورب يف متنك ولو مكيلإ تآ

 .يبأ نب هللادبع يف ةيآلا هذه تلزن :هللادبع نب رباج نع :دهاجم لاق

 هللا ردق املف ءجورخلا مدعب دحأ موي ةي هللا لوسر ىلع راشأ ناكو :تلق

 أوُءَرَدأَك لق :هلاثمأ ىلعو هيلع هللا درف هنأشل ًاعفرو «هيأرل ًابيوصت كلذ لاق رمألا

 نأ ملعف .كلذ نع نورذعت الف «50(4) َنِوِدَص ك نإ َتَوَمْلا ْمُكحِفنأ نع
 جوربلا يف يذلاو فوفصلا طسو يف يذلا يوتسي :يأ هردقو هللا ءاضقب كلذ



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سيب _ لب:

 ب تقلا م هيلع بيك دل درمل كيوي نگ ولا لب .توملاو لتقلا يف ةديشملا
 «ول» :لوق كلذ نمض يفو .ردق نم رذح ىجني الف (15:4 :نارمع لآ) 4 مهام

 ىلإ ليبس الف عقو دق ردقملا ذإ ءائيش يدجي ال كلذ نأل «ماقملا اذه لثم يف هوحنو

 ٤۸(. :روطلا) 4 بنبأ كن كير حل ريض 3 ًادبأ هعفد
 صا
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 سسس ديمحلا زيزعااريسيت
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 :َلاَق ل هللا ٌلوُسَر َّنَأ -ُهْنَع هللا يضر ٌةَريَرُه بأ نَع (حبِحَّصلاا يف

 لق ءى َكَباَصَأ ْنِإَف ْرَجْمَت د الو اب ْنِعَتْساَو كع ام ىلع ”ض طرخا»

 ؛َّلَعَف َءاَّس اَمَو هللا رد :ْلُق ْنِكَلَو اَذَكَو اڏگ َناَكَل ءُتْلَعَف يآ “ ذل ل

 .(ٍناَطْيَّشلا َلَمَع ُحَتفَتْوَ نإ
 .«ملسم حيحصاا يأ :«حيحصلا ين :هلوق

 هحر- فنصملا هرصتخا ثيدحلا اذه .خلإ «كعفني ام ىلع صرحا» :هلوق

 نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» :لاق يب يبنلا نأ هظفلو -هللا

 :-مالسلا هيلع- هلوقف هرخآ ىلإ «كعفني ام ىلع صرحا «ريخ لك ينو .فيعضلا
 هناحبس هللا نأ هيف «فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا»

 هيفو (04 :ةدئامل) © ُهَوبِحيَو جيم :لاق اك ةقيقحلا ىلع بحي هنأو ءةبحملاب فوصوم
 نمؤملا بحيو «يوقلا وهف اهقفاوي امو «هتافصو هئامسأ ىضتقم بحي هناحبس هنأ

 نسحمو «ءاملعلا بحي ميلعو «لامجلا بحي ليمجو «رتولا بحي رتو وهو «يوقلا

 .نيركاشلا بحي روكشو «نيرباصلا بحي روبصو «نينسحملا بحي

 رمألاو «ريخلاب ةقباسملاو «هذيفنتو هللا رمأ يف ةوقلا دارملا نأ رهاظلا :تلق

 ةوق ال كلذ وحنو هللا تاذ يف بيصي ام ىلع ربصلاو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 نم راضملا يف يارلا حتفب صّرحي صرح زوجيو لعفي لعف صرح باب نم ءارلا رسكب صرحا )١(
 «بجاو اذه تابجاولا لعف ىلع صرح «ناعون صرحخلاو «لعفي لعف حّرفي حرف باب

 وهو كلذ ىلع داز ام وهو ثلاث صرح كانهو بحتسم اذه تابحتسملا لعف ىلع صرحو
 .مومذم صرح اذهف تامرحملا ضعب لعفي وأ تابجاولاب هعم لخي يذلا صرحلا

 .دومحم اذهف ريخلا ينمت يف لمعتست يناثلاو عونمم اذه ردقلا ةضراعم يف لمعتست ناعون ول (؟)

 :ىلاعت هلوق هنمو برضي برض باب نم صرحي صرح زوحيو «حّرفي حرف باب نم صرح 9

 .حرف باب نم متصرح زوجيو € ٌمُمَض درس ولو



 بوعي ٌقَحسَو مهن اتبع رکو و :هلوق يف كلذب ءايبنألا هللا حدم اذهلو '''ندبلا دس دك هس سس اس و

 «هللا رمأ ذيفنت يف مئازعلاو «ةوقلا يديألاف ٠١( :ص) ن رصبألاو ىلا لَو

 :(ريخ لک يفو» :هلوقو «(۱۷ :ص) ایوان يذلا اذ درواد اتدبع ركذأو #9 :هلوقو

 ناهيإلا يف مهكارتشال ةيفاعو ريخ ىلع فيعضلا نمؤملاو يوقلا نمؤملا نم لك :يأ
 نينمؤملا ةبحم نأ هيفو هللا ىلإ بحأ هنيدو هنايإ يف يوقلا ٌنكلو حلاصلا لمعلاو

 حتفب وه «كعفني ام ىلع صرحا» :هلوقو ءضعب نم رثكأ مهضعب بحيف لضافتت
 .اهرسكو ءارلا

 .هداعمو هشاعم يف هعفني ام ىلع هصرح يف ناسنإلا ةداعس :ميقلا نبا لاق

 ناك صيرحلا هب عفتني ام فداص اذإف «عسولا غارفتساو دهجلا لذب وه صرحلاو

 نوكي نأو ءًاصيرح نوكي نأ نيرمألا نيذه عومجم يف هلك هلاکو ءًادومحم هصرح

 صرح ريغب هعفني ام لعف وأ هعفني ال ام ىلع صرح نإف هب عفتني ام ىلع هصرح
 ."' عفنيام ىلع صرحلا يف هلك ريخلاف «كلذ نم هتاف ام بسحب لامكلا نم هتاف 4 ' i ا ا 8

 وه (نإ هلعقو ناسنإلا صرح ناك امل :ميقلا نبا لاق «هللاب نعتساو» :هلوق

 كايإو دبعن كايإ ماقم هل عمتجيل هب نيعتسي نأ هرمأ «هقيفوتو «هتئيشمو «هللا ةنوعمب

 هدبعي نأب هرمأف هتنوعمب الإ متت الو هلل ةدابع هعفني ام ىلع هصرح نإف نيعتسن

 هللا نم كرومأ عيمج يف ةناعإلا بلطا :يأ «هللاب نعتسا» :هريغ لاقو «هب نيعتسيو

 دبعلا نإف ١( :ةحتافلا) 4 فعن كآَيِإَو دن دَ :ىلاعت لاق اى هريغ نم ال

 الإ هايندو هنيد حلاصم ىلع هل نيعم الف هيلع هللا هنعي مل نإ ءيش ىلع ردقي ال زجاع

 ةا ىبنلا ناك دقو لوذخملا وهف هلذخ نمو ناعملا وهف هللا هناعأ نمف لجو زع هللا

 نمو ««هيدهتسنو هنيعتسن هلل دمحلا» :اولوقي نأ هباحصأ ملعيو هتبطخ يف لوقي

 .هللا هعاط يف هلمعتسا اذإ الإ لاملا وأ ندبلا يف ةوقلا حدمت الق )١(

 .«ليلعلا ءافش» هباتك يف روكذم ميقلا نبا مالك (؟)



 ديمحلا زيزعااريسيت

 ةالص لك ربد يف عدي ال نأ لبج نب ذاعم رمأو «كنيعتسن انإ مهللا» :تونقلا ءاعد

 هئاعد نم كلذ ناكو «كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا» :لوقي نأ

 لمعو ةناعتسالا ماقم دبعلا ققح اذإو (َيِلع نعت الو ينعأ مهللا» :ًاضيأ هنمو لكي

 ماقم هل '"''”قحتسيف ؛هيلإ ًابهارو ًابغار «هيلع ًالكوتم لجو زع هللاب ًانیعتسم ناك هب
 . "”ىلاعت هللا ءاش نإ ديحوتلا

 ع . ما 0007
 صرحلا لمعتسا يأ اهحتفو ميجلا رسكب وهو ' ”(نّوجعت الو) :هلوق

 ةنايص ىلع اهب نيعتست يتلا كايندو كنيد رمأ نم كعفني ام ليصحت يف داهتجالاو

 هنع زجاعتت الو كلذ بلط يف طرف الو ,كقالخأ مراكمو كلايع ةنايصو «كنيد

 ًاعرش طيرفتلا ىلع مالُثو ريصقتلل بسنتف رمألاب ًانواهتم وأ ,ردقلا ىلع ًالكتم

 هللاب ةناعتسالا نم دب الف هتياغ صرحلا غالبو .هتياهن داهتجالا ءاهنإ عم ًالقعو

 ىلع لصح نيقيرطلا نيذه كلم نمف «هيلإ رومألا لك يف ءاجتلالاو هيلع لكوتلاو
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 «هللاب هتناعتسا يفانيو «هعفني ام ىلع هصرح يفاني زجعلا :ميقلا نبا لاقو

 رودقملا عوجر لبق داشرإ اذهف «زجاعلا دض هللاب نيعتسملا هعفني ام ىلع صيرحلاف

 ةمزأ نمب ةناعتسالا عم هيلع صيرحلا وهو هلوصح بابسأ مظعأ نم وه ام ىلإ

 .ققحتيف هلعل )١(

 .ةيبوبرلاب قلعتت ةناعتسالا نأل هتيهولأو هتيبوبر يف هللا دحو دق نوكيو )١(

 «صرحا» يف قبس اك زجعتو «ثيدحلا بتك نم ءيش يف نونلا تسيلو نون تابثإب نزجعت (۳)

 برص باب نم يضاملا يف ميجلا حتفبو «زّجبعي زجع «حّرفي حرف باب نم يضام ا يف ميحلا رسكب

 .هيلع لكوتلاو هللاب ةناعتسالاو عفني ام ليصحت يف بابسألا لعف امهو )٤(

 .باہسألا كرت وه :زجعلا (0)



 ."”هيلإ اهدرمو هنم اهردصمو «هديب رومألا

 ؛ناتلاح هلف هل ردقي مل ام هتاف اذإ دبعلا :هرخآ ىلإ «ءيش كباصأ نإف» :هلوق

 اه «ول» يف ةدئاف الو «ول» ىلإ زجعلا هيقليف ناطيشلا لمع حاتفم يهو زجع ةلاح

 لمع نم هلك كلذو «نزحلاو .فسألاو طخسلاو عزجلاو موللا حاتفم يه لب ءانه

 رظنلا يهو '”'ةيناثلا ةلاح لاب هرمأو «حاتفملا اذهب هلمع حاتتفا نع ةي هاهنف ناطيشلا

 انه اه هل قبي ملف دحأ هيلع هبلغي ملو «هتفي مل هل ردق ول هنأو «هتظحالمو ردقلا ىلإ

 اذإو رودقملا دوجو بجوت يتلا «ةذفانلا برلا ةئيشمو «ردقلا دوهش نم عفنأ
 لصحي ملو رمألا كبلغ :يأ (ءيش كباصأ نإو» :لاق اذهلف «هدوجو عنتما تفتنا

 اذكو اذك ناكل تلعف ينأ ول» :لقت الف هللاب ةناعتسالاو هدهج لذب دعب دوصقملا

 لوصح ةلاح .نيتلاحلا يف هعفني ام ىلإ هدشرأف «لعف ءاش امو هللا "ةُرَدَق لق نكلو

 وه لب «ًادبأ دبعلا هنع ىنغتسي ال امم ثيدحلا اذه ناك اذهلف هتاوف ةلاحو «هبولطم

 مايقلاو «رايتخالاو «بسكلاو ردقلا تابثإ (*”همضتي وهو «ةرورض هيلإ ءيش دشأ

 نبا مالك ىنعم اذهو «همدعو بولطملا لوصح يتلاح يف ًارهاظو ًانطاب ةيدوبعلاب

 كلذ ًادقتعم هلاق نمل وه امنإ يهنلا اذه :ءالعلا ضعب لاق :يضاقلا لاقو «ميقلا

 نل هنأو «ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ كلذ در امأف ءًاعطق هبصي مل كلذ لعف ول هنأو تح

 ول راغلا يف قيدصلا ركب يبأ لوقب لدتساو «””اذه نم سيلف ؛هللا ءاش ام الإ هبيصي

 .«ليلعلا ءافش» هباتك يف روكذم ميقلا نبا مالك )١(

 هي اَنِإَو ني نإ :لوقو «لعف ءاش امو هللا ردق :لوق نم هللا هعرش ام لعفي نأ هيلع بجاولا (؟)

 .«ول» :لوقي نأ ال هديفي يذلا اذه )نوح

 .لادلا فيفختب رَدَق ءاذه هريدقت فوذحم أدتبمل ربح (۳)

 .ثيدحلا اذه نم ةطبنتسملا دئاوفلا ()



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نع ربخأ هنأل «هيف ةجح ال ام اذهو :يضاقلا لاق .انآرل هسأر عفر مهدحأ نأ

 هركذ ام عيمج اذكو :لاق .هعوقو دعب ردقلا درل ىوعد هيف سيلو «لبقتسم

 تيبلا تمهتأل ,رفكلاب كموق ٌنائْدِح الول» :ثيدحك وللا نم زوجي ايف يراخبلا
 ىلع قشأ نأ الول»و «هذه تمجرل ةنيب ريغب ًامجار تنك ول»و «ميهاربإ دعاوق ىلع
 الو ردق ىلع هيف ضارتعا ال لبقتسم هلكو كلذ هّْبِشو «كاوسلاب مهترمأل يتمأ

 «هتردق يف وه امعو عناملا الول لعفي ناك ايف هداقتعا نع ربخأ (نإ هنآل «هيف ةهارك

 نم تلبقتسا ول» كي هلوقب نوعنصت ام :ليق نإف هتردق يف سيلف بهذ ام امأف

 الول» :هلوقك اذه :ليق «ةرمع اهتلعجلو «يدهلا تقس ام «تربدتسا ام يرمأ

 لب ردق ىلع هيف ضارتعا ال لبقتسم نع ربخ وه امم هوحنو «رفكلاب كموق ناثذج
 ' :هلوقب ةرمعلاب مرحأ الو يدهلا قاس ام ؛جحلاب مارحإلا لبقتسا ول هنأ رابخإ وه

 يف اوفقوت مهآر امل مهبولقل ًابييطتو مه ًاثح ةرمعلا ىلإ جح لا خسفب مهرمأ امل مه
 «لصح ول لبقتسملا يف لعفي ناك امع مهل رابخإ وه لب «هنع يهنملا نم سيلف «هرمأ

 نأ داقتعا عم ردقلا ةضراعم يف كلذ نع ىهني انإو كلذ زاوج يف فالح الو

 .رودقملا فالخ عقول عقي ول عناملا كلذ

 طخّسلاو مْوّللاو زْجعلاو عّرجلا نم :يأ «ناطيشلا لمع حتفت ول نإف» :هلوق

 ملس نم نإف هنع يهنملا هجولا ىلع اهاق نم اذهو كلذ وحنو ردقلاو ءاضقلا نم

 مل معز ام لعف ول هنأ داقتعاو هل ةدناعملا نم ملسي مل ردقلاو ءاضقلاب بيذكتلا نم

 ردقلل در اذه يف سيل :ليق نإف ءناطيشلا لمع نم اذهو «كلذ وحنو رودقملا عقي

 تقفُو ينأ ول :لوقي وهف ءردقلا نم اهانت يتلا بابسألا كلت ذإ هب بيذكت الو

 اذه :ليق ؛ضعبب هضعب عفدي ردقلا نإف ردقلا كلذ ينع هب عفدن ال ردقلا اذهل

 نإو «هعفد ىلإ ليبس الف عقو ام اذإ امأف هوركملا ردقلا عوقو لبق عفني نكلو ءقح

 لب تلعف تنك ول :لوق نم هب ىلوأ وهف رخآ ٍرَّدقب هفيفخت وأ هعفد ىلإ ببس هل ناک



 ال ام ىنمتي الو هوركملا هب عفدي يذلا هلعف لبقتسي نأ لاحلا هذه يف هتقيقحو

 »هب رمأيو «سيكلا بحيو زجعلا ىلع مولي هللاو ضخم زجع هنإف «هعوقو يف عمطم

 هشاعم يف دبعلل ةعفانلا اهتابّيسمب اهب هللا طبر يتلا بابسألا ةرشابم "'سيكلاو
 .ميقلا نيا مالك نم اصخلم ىهتنا .هداعمو
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 .لقعلاو مزحلا )١(



 مَعَ
 يس ے9 يع

 ىسييور» جد سكنه

 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 حيرلا بس نع يهنلا

 ٤ a A Mz 7 وە 2 0 5 .٠

 :لاق لَك هللا لوُسَر نأ -هْنَع هللا َيِضَر- بعك نب يبا نع
 اوبست ال»

 حبررلا ِهِذَه ٍرْيَخ نِم ا :اولوقق «َنوُهَرْكت ام م 37 اذإف 3

 اک رو حبّرلا وک : ْنِم كب ٌدوُعَنَو هپ تلر ام ِرَْحَو ءاهبف ات رخ

 زي ةكحص] .«هب ثريا ةر اهي

 اهبسف هللا رمأب الإ ءيش يف اه ريثأت الو ةرومأم اهنأل :حيرلا بس نع يهنلا
 .حيرلا كلذكف «هنع يهنلا مدقت دقو ءرهدلا بسك

 ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق نبا :يأ .«بعك نب يبأ نع» :هلوق
 ناكو «ليلج يردب يباحص «رذنملا وبأ يجرزخلا يراصنألا راجنلا نب كلام نب

 «هتوم ةنس يف فلتخا «ةروهشم بقانم هلو مهئاملعو مهمتاضقو ةباحصلا ءارق نم

 نيتنثا ةنس :طايخ نب ةفيلخ لاقو «نيرشعو ةعست ةنس تام :يدع نب مثيه لا لاقف

 .رمع ةفالخ يف تام لب :لاقيو «بعك نب يبأ تام اهيف لاقي نيثالثو

 .كلذ ريغ ليقو :تلق

 اهنإف اهيف ررض قوحلل اهونعلت الو اهومتشت ال :يأ .«حيرلا اوبست ال» :هلوق

 نم بيدأت وهو ءاهب ررضتلا دنع ةبوتلا بجت لب ءاهّبس زوجي الف «ةروهقم ةرومأم
 نإ» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح يف ءاج اذهلف «دابعلل ةمحر هبيدأتو «هدابعل ىلاعت هللا
 اهريخ نم هللا اولس نكلو اهوبست الف «باذعلابو ةمحرلاب يأت هللا حور نم حيرلا

 باذعلاب يتأت دق اهنوكو ءهجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور «اهرش نم هللاب اوذوعتو

 لكك يبنلا دنع حيرلا نعل ًالجر نأ سابع نبا نعو «هللا ةمحر نم اهنوك يفاني ال



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 تعجر لهأب هل سيل ًائيش نعل نم هنإو «ةرومأم اهنإف «حيرلا اونعلت ال» :لاقف
 .بيرغ لاقو «يذمرتلا هاور «هيلإ ةنعللا

 «هدونج نم دنجو هلل عيطم قلخ اهنإف حيرلا متش يغبني ال :يعفاشلا لاق

 الجر نأ ًاعطقنم ًاثيدح هدانسإب ىور مث «ءاش اذإ ةمقنو «ءاش اذإ ةمحر هللا اهلعجي

 ول :'"”فّرطم لاقو ««حيرلا بست كلعل» :هل لاقف ءرقفلا ةي هللا لوسر ىلإ اكش

 .ضرألاو ءامسلا نيب ام نتنأل سانلا نع حيرلا تسبح

 وأ ءاهدرب وأ ءاهرح ةدش امإ حيرلا نم :يأ :«نوهركت ام متيأر اذإف» :هلوق

 .اهتوق

 ىلإ عوجرلاب ةئ رمأ ,«حيرلا هذه ريخ نم كلأسن انإ مهللا :اولوقف» :هلوق

 تبلجتسا اف ؛هئاضق نع اهردصمو «هديب اهلك رومألا ةمزأ يذلا اهرمآو اهقلاخ

 هب ذوعتلاو هيلإ ءاجتلالا لثمب ةمقن تعفدتسا الو «هركشو هتعاط لثمب ةمعن

 .بونذلا نم رافغتسالاو هيلإ ةبوتلاو «هئاعدو هل ةناكتسالاو هيلإ رارطضالاو

 نم كلأسأ ينإ مهللا» :لاق حيرلا تفصع اذإ يلي هللا لوسر ناك :ةشئاع تلاق

 ام رشو اهيف ام رشو اهرش نم كب ذوعأو .هب تلسرأ ام ريخو اهيف ام ربخو اهريخ
 ترطم اذإف «لبقأو ربدأو لخدو جرخو «هنول ريغت ءامسلا تلّيخت اذإو «هب تلسرأ

 موق لاق امك ةشئاع اي هلعل» :لاقف هتلأسف كلذ ةشئاع تفرعف «هنع كلذ يّرس

 هاور (14 :فاقحالا) «4 الوم شراع اده أوُلاَ َنِميِدْوأ لقسم امرا هور ام :داع
 س

 دئادشلا نم اهريغو حيرلا دنع هلعفو ايب هب رمأ ام اذهف "ملسمو يراخبلا

 .ليلج يعبات ريخسلا نب هللادبع نبا وه (۱)

 اوضرعأ نإ :ىلاعت لاق اك ةفجرلاو ةحيصلاب دومث كلهأو حيرلاو ةقعصلاب ًاداع هللا كلهأ دقو (۲)
 احب ضأَق ٌةَصَِا مهند إف :دومث نع لاقو 4( دوما ٍةَقِهَص َلْئَوَةَفِص وردنا لق ع o eat A زا عمم لج دك ص هوس 0 A وو

 .جعزملا ديدشلا توصلا وهو ةحيصلا ةقعاصلاو 9 َنيمْخَج مهراد يف



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 :نولوقيف «تاومألاو تيغاوطلا نم هللا ريغب ثيغتسي نمم اذه نيأف «تاهوركملاو

 .ناعتسملا هللاف ءاهزأ وأ اهمزلا نالف اي
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 نما له تولو ةه نع قلاع راو توی :َلاَعَت هللا لوق
 أ نولو كل تود ال اک ميضَنأ دف ومخ ہل ہک رأل نإ لوی نم رجلا
 مه بیک لأ در كيوب نیکو لف ًانهنك اتیا یم رمال یان اک
 هلو هکیولف ف ام َصِخَمْبلَو مُكحِروُدِص ام هلا للو وجاسم لإ لتا

 َنوآََل لَه تولو ةه نط حلا داو توی :لاعت هللا لوق باب  G2تر 40
 بوجو ىلع هيبنتلا ةمجرتلا هذهب فنصملا دارأ . هِي هكر ملا نإ له يع نم رمد
 نظلا ءاسأ نم هللا مذ كلذلو «ديحوتلا تابجاو نم كلذ نأل «هللاب نظلا نسح

 هملعو هتردقو هناسحإو هتزعو هللا ةمحرب ملعلا ىلع نظلا نسح ىنبم نأل هب

 .هللاب نظلا نسح هل رمثآ كلذب ملعلا مت اذإف «هيلع لكوتملا ةوقو هرايتخا نسحو

 ماق نمف ةلمجلابو «تافصلا هذه ضعب ةدهاشم نم نظلا نسح أشني دقو

 مسا لك بساني ام نظلا نسح نم هب ماق «هتافصو هللا ءاسأ يناعم قئاقح هبلقب

 ثيدحلا يف ءاج دقو .صاخ نظ نسحو «ةصاخ ةيدوبع اهل ةفص لك نأل «ةفصو

 هاور «ينركذي نيح هعم انأو يب يدبع نظ دنع انأ» :ىلاعت هللا لاق ءيمدقلا

 ةثالثب هتوم لبق كو يبنلا عمس هنأ .-هنع هللا يضر- رباج نعو «ملسمو يراخبلا

 وبأو ملسم هاور «لجو زع هللاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ نتومي ال» :لوقي مايأ

 هاور «ةدابعلا نسح نم نظلا نسح» :نابح نباو دواد يبأ دنع ثيدح يفو «دواد

 .«ةدابعلا نسح نم هللاب نظلا نسح» :|مهظفلو «مكاح او يذمرتلا
 عض ر

 نع ربخأ مث :ميقلا نبا لاق .( رَ نم رمال نم اَن لَه تولي :هلوق



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 نَا لهإ# :مهوق وهو لطابلا مهنظ نع ردص يذلا مالكلا

 ةملكلاب مهدوصقم سيلف « هک انھن انهذه اتل م ءىس رمال ال نم انآ نکو : :مهوقو

 لو يلع اومذال مهدرصقم ناك ول هش هلك رمألا درو ردقلا تابثإةيناثلاو لوألا

 نظ مالكلا اذه ردصم ناك الو 4 دَ لک رمل نل لَه :هلوقب مهيلع درلا نسح
 بيذكتلا وه انه اه لطابلا مهنظ نإ نيرسفملا نم دحاو ريغ لاق اذههو «ةيلهاجلا

 مه ًاعبت هباحصأو ب هللا لوسر ناكل مهيلإ ناك ول رمألا نأ مهنظو ءردقلاب

 زع هللا مهبذكف ءمهل رفظلاو فرصتلا ناكلو «لتقلا مهباصأ امل «مهنم نوعمسي

 لهأ ىلإ بوسنملا نظلا وهو «ةيلهاجلا نظ وه يذلا لطابلا نظلا اذه يف لجو
 مآ :هذافن نم دب نكي مل يذلا ردقلاو ءاضقلا ذافن دعب نومعزي نيذلا لهجلا

 :هلوقب هللا مهبذكأف ءءاضقلا ذفن ال مهيلإ ناك ول رمألا نإو هعفد ىلع نيرداق اوناك

 هملق هب ىرجو «هردقو هؤاضق هب قبس ام الإ نوكي الف 4 هَ مه مالا إلق

 «نكي مل أشي مل امو ءاوبأ مأ سانلا ءاش هدب الو ناك هللا ءاش امو «قباسلا هباتكو

 ينوكلا هرمأبف لتقلاو ةميزملا نم مكيلع ىرج امو «هوؤاشي مل وأ سانلا هءاش

 متنك ول مكنإف «نكي مل وأ ءيش رمألا نم مكل ناك ءاوس «هعفد ىلع ليبس ال يذلا

 ىلإ هتيب نم لتقلا هيلع بتك نم جرخل «مكضعب ىلع لتقلا بتك دقو مكتويب يف
 ءايشألا رهظأ نم اذهو .نكي مل وأ ءيش رمألا نم هل ناك ءاوس ءدب الو هعجضم

 ال ام ءاشي نأو هللا ءاشي ال ام عقي نأ نوزّوِجُت يذلا «ةافنلا ةيردقلا لوقل ًالاطيإ

 هلا 7306
 .# ءىش نم رمالا نم ان

 ٠ ع

 ل ضم هيلق ف نمو قالار یاو اا الإ كلذب دادزب ال سؤلاق اغار

 .هناسلو هحراوج ىلع هبلق يف ام رهظي نأ دب



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 يف ام صيحمت يهو ىرخأ ةمكح هذه © ْمُكيوُنُم ىف ام َصِخَمْيِلَو# :هلوق
 عابطلا بيلغت اهطلاخي بولقلا نإف «هبيذهتو هتيقنتو هصيلخت وهو نينمؤملا بولق
 عدوأ ام داضي ام ةلفغلا ءاليتساو «ناطيشلا نييزتو ةداعلا مكحو «سوفنلا ليمو

 مل ؛ةرمتسم ةمئاد ةيفاع يف تكرُت ولف ىوقتلاو ربلاو مالسإلاو ناهيإلا نم اهيف

 نأ ميحرلا زيزعلا ةمكح تضتقاف «هنم صحمتت ملو رطاخملا هذه نم صلختت

 هكرادتي مل نإ ءاد هل ضرع نمل هيركلا ءاودلاك نوكي ام ايالبلاو نحملا نم اه ضي

 تناكف كالهلاو داسفلا نم هيلع فيخ الإو هدسج يف وه نمم هتيقنتو هتلازإب بيبط

 هتمعن لداعت مهنم لتق نم لتقو «ةميزهلاو ةرسكلا هذه مهيلع هناحبس هتمعن

 اذه يف ةماتلا ةمعنلا مهيلع هلف ءمهتردقب مهرفظو مهدييأتو «هرصنب مهيلع

 ."”اذهو

 لاذ 4 کنت ةكفِبأَط یکن همي اسا ةنمأ قلا دعب رم لع مکی لنآ مت :هلوق

 نومزاجلا مهو قداصلا لكوتلاو تابثلاو نيقيلاو ناييإلا لهأ ينعي ٠١ :نارمع

 دَ ٌةَمياَطَوإ© :لاق اذهو ؛هلومأم هل زجنُيو «هلوسر رصنيس لجو زع هللا نأب

 وحلا ع واب توئأَيإ» قلقلا نم ساعنلا مهاشغي ال :ينعي © مسن 0
 مس ري رجم لل صر

 َوبمَوْمْلاَو لوسيل بي لأي دَتط لب إف :ىرخألا ةيآلا يف لاق اى « ةه
 نأ اودقتعا ءالؤه اذكهو «ةيآلا ٢ ا تا ا 00 ےس تا وع

 .هلهأ داب دق مالسإلا نأو ةلصافلا اأ ةعاسلا كلت اورهظ امل نيكرشملا

 هنأل ؛قحلا ريغ نظو لهجلا لهآ ىلإ بوسنملا وه :ةيلهاجلا نظ :ميقلا نبا لاق
 وأ ءوسو بيع لك نم ةأريملا هتاذو ىلعلا هتافصو ىنسحلا هتاسأب قيلي ام ريغ

 قداصلا هدعوب قيلي امو «ةيهلإلاو ةيبوبرلاب هدرفتو هدمحو هتمكحب قيلي ام فالخ
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 .ردب يف اك رخآ عضوم يف مهرصن يف هتمكح لداعت دحأ يف مهتميزه يف هتمكح نأ ىنعملا )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 لبق ام نسحأ وهو «ةيآلا هذه ميقلا نبا ريسفت فلؤملا ركذ دقو «هفلخي ال يذلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هب قلعتي ام يتأيسو اهيف

 نم ًاضيأ اذه 1١4( :نارمع لآ) وی نم ِرْمَأْلا َنِم ان له تولوق :هلوقو
 ِء 3

 ام انيلإ رمألا ناك ولو ءاهرك انج رخأ انإ :ىنعملا نأ رهاظلاو «نيقفانملا لاقم ةياكح
 ع .٠ هر ع

 “نأ ام :يأ «يفنلا هانعمو ماهفتسا :هظفلو .كلذب يأ نبا هيلإ راشأ اك ءانجرخ

 هلك رمألا لب «مكريغل الو ءيش رمألا نم مكل سيل :يأ (164 :نارمع لا) © ول لک

 الف ام ءَىَّس رمال نم ان َناَكَوَل نوله :هلوقو «هل درم الف ءاش اذإ يذلا وهف هلل

 فام هَل َلَحْبِلَوأ :هلوقو ءوللا يف ءاج ام باب يف اهيلع مالكلا مدقت 4 اتمه

 مكرودص يف ام هللا ربتخيل لتقلاو ةميزه لا هذه هللا ردق :يأ 4 ْمُكِروُدُص

 ملعي ام ىلع عقت انإ ةازاجملا نأل ةداهش هملعيف ًابيغ هملع دق هنأل ؛مكلامعأب

 5 ةو 2 7 ر نل رم ا 3 ٠

 لآ) © کول یف ام ٌصِخَمْيِلَو "”لوعفم ريغ مهنم مولعم وه ام ىلع ال «ةدهاشم

 رهابو هتايآ بئاجع نم مكيري اب ضرملاو ةدشلا نم اهرهطي :يأ ١ :نارمع

 كلذب ميلع هنإف مكرودص يف ام ملعيل مكيلتبي ال هللا نإ :هانعم ليق ٠١( :نارمع لآ)

 .ملعأ هللاو مكرارسأ رهظيل مكالتبا انإو
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 .انل ةرابعلا لعل )١(

 .ًابيغ هللا هملعي ام ىلع ال ًادهاشم عقي ام ىلع يزاجي هللا نإ يأ (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .ةيآآلا (* :حمفلا) ءو ريد مهبل ءوسلا ت ےل راب اشا :هلوو

 نأ هباحصأو ب لوسرلاب نونظيو ؛همكح يف ىلاعت هللا نومهتي :ريثك نبا لاق

 هلع هكا بْضَعَو "وَلَا ةرياد ملام :لاق اذهو «ةيلكلاب اوبهذيو اولتقي

 .0(4) امم تاسو مََهَج منهج مه مهل دعو هتمحر نم مهدعبأ :يأ :4 هتم
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 رس ديمحلا زيزعلاريسيت

 َرْضْنَي آل ٌهَتاَحِبُس * هاب نظلا اذه رس :ّلوألا ةيآلا يف ميقا نبا لا

 كج ل تقي شمام أب قو سفیر ا5 لو

 ٍةَروُس يف َّنوُكِرشُاَو ووا 4ظ يلا ءوشلا نعول هلك يذلا ل

 يلي ار اَمَو .هَناَحبس هب يلي ام َرغ َّنَظ هال وسلا َّنَظ اذ َناَك ااو .حتتملا

 | يَا لع لالا ليوم هنأ َّنَظ نمف .قداصلا ِهِدِعَوَو ومو هتَمكحب

 فر َدَقَو ِهِئاَضَقِب ىَرَج اَم َنوُكَي نأ ركنا وأ یَا اَهَعَم ٌلِحَمْضَي َةَدِقَتسُم

 ل أ معز لا تدخل لع لس قل تك دق نوک نأ ركنأ

 سلا رعد 4© رال یر ارك راز ر اوتك يزل لک تلک رج ةت
 دو انب قف ممر عل ف مپ شت من رک | َّنَظ هللاب نوني
 ويدعو هتمکح بوم وهو ُكَتاَفِصَو ٌهَءاَيسَأَو هللا َفَرَع ْنَم الإ كلذ

 ِهتظ نم هرفغتسيلو < .لات ها إي هب هرعت خصل بلا نق

 لَو تقلا لع اتع ةد تَرَ تت نم تفت وَ .ِءوّسلا َّنَظ هيرب

 شف .ةيكتسُمَو ٌلِقَتْسُمَن .اًذَكَو اَذَك َنوُكَي نأ ىِعَبَي َّناَك ُهَّنِإ :لوقي ۵

 هلا تأ لك "كف

 ايجات ”كلاخإآل يطال . ٍةَميظَع يِذ نم جنت اهن جنت نإ
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 ريسفت اذه :هرخآ ىلإ 2...هلوسر رصني ال هناحبس هنأب نظلا اذه رسف» :هلوق

 .يضتقملاو لوألا انه دارملاو ةلعلا اهرسكبو «ةرمثلا ميجلا حتفب بجوم )١(
 .سانلا نم دحاو كنأل (۲)

 .كنظأ (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 امهنع كلذ ركذو «يدسلاو ةداتق ريسفت نم ذوخأم وهو نيرسفملا نم دحاو ريغ

 .ىنعملاب هريغو ريرج نبا
 .رثأ هل ىقبي ال ىتح ةلمج بهذيس : يأ .«لحمضيس هرمأ نإو» :هلوقو

 .ةلمج ءيثلا باهذ :لالحمضالاو

 لاقو :يبطرقلا لاق .«هتمكحو هللا ردقب نكي مل مهباصأ ام نأ رسفو» :هلوق

 نط حلا رع واب توتظي إف :هلوق يف سابع نبا نع كاحضلا نع ربيوج
 رمألا نإ لق :هللا لاقف «هيف اوملكت مهغأ كلذو ردقلاب بيذكتلا ينعي 4 ةه دع

 فقأ ملف ةمكحلا راكنإب هريسفت امأو «هللا نم هرشو هريخ ردقلا :ينعي هلل هلك

 ةغلاب ةمكحل نكي مل كلذ نأ ركنأ نمف حيحص ريسفت وهف «فلسلا نع هيلع

 ضعب ىلإ ىلاعت راشأ دقو ءءوسلا نظ هللاب نظ دقف ءركشلاو دمحلا اهيلع قحتسي

 يف اهنم ًاريثك ًائيش ركذف «نارمع لآ» ةروس يف كلذ يف ةدومحملا تاياغلاو مكحلا

 يلع هاو كيو ف ام َصِخَسْيلَو ڪرو ام هلآ تلو :ةرسفملا ةيآلا

 ءوسلا نظ نظ دقف «هركنأ نمف كلذ يف ةمكحلا ضعب اذهف 0( ٍروُدّصلأ تاد
 «قحلا هئاسآ نم نآلو «هتمحرو هتردقو هملع لاکل هتمحرو «هملعو هتمكحو هللاب

 .هتيبوبرو هتيغإ بجوم وه كلذو

 هنأ هناحبس هب قيلي يذلا نأل :يأ .«هناحبس هب قيلي ام ريغ نظ هنأل١ :هلوق

 ىلع لطابلا رهظي نأ عرش الو لقع يف زوجي الف ؛هرصنيو لطابلا ىلع قحلا رهظي

 011 :ءاينألا) © ھار ره اد عمدی لکا لع یاب ُفِذَقَم لب آ» :ىلاعت لاق .قحلا

 .(۸۱ :ءارسإلا) OY ًقوهَرَن < ليکا نإ ٌلِطنَبْل ٌّقكَرَو حلا اج لقو 0 :ىلاعت لاقو

 ال نأ هدمحو هتمكحب قيلي يذلا نإ :يأ .«هدمحو هتمكحب قيلي الو» :هلوق

 ةمكحلا كلذ يف هلو الإ نوكس الو ةكرح ضرألا يف الو تاواسلا يف نوكي



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ىلع عقو يذلا ميظعلا رمآلا اذه لثمب فيكف ءاهيلع ماتلا لماكلا دمحلاو ةغلابلا

 يف ىلاعتو هناحبس هلف «مهنع هللا يضر ءايلوألا تاداس ىلعو ءا نيلسرملا ديس

 يف نارمع لآ ةروس يف ام لمأت نمو ءركشلاو لب .دمحلا هيلع هلو ءةمكحلا كلذ

 ةردقب كلذ لعفي ال هنأ ىلاعت هللاب نظ نمف «بجعلا كلذ نم ىأر ةصقلا قايس

 .ءوسلا نظ هب نظ دقف ركشلاو دمحلا اهيلع قحتسي ةمكحو

 .«قحلا اهعم لحمضي ةرقتسم ةلادإ قحلا ىلع لطابلا ليدي هنأ نظ نمف» :هلوق

 هتوعنو هلاکو هلالجب قيلي ال ام ىلإ -هناحبس يأ- هبسن هنأل ءوسلا نظ اذهف
 نأو هدنجو هبزح لذي نأ ىبأتو «كلذ ىبأت هتزعو هتمكحو هدم نإف «هتافصو

 هب نظ نمف «هل نيدناعملا نيكرشملا هئادعأل مئادلا رفظلاو ةرقتسملا ةرصنلا نوكت

 .هلاکو هتافصو هءامسأ فرع الو هفرع اف «كلذ

 هنأل .ءوسلا نظ كلذف :يأ .«هردقو هئاضقب ىرج ام نوكي نأ ركنأ وأ» :هلوق

 .هتمظعو هكلمو هتيبوبرب قيلي ال ام ىلإ هل ةبسن

 نأ معز لب ,دمحلا اهيلع قحتسي ةغلاب ةمكحل هردق نوكي نأ ركنأ وأ» :هلوق

 .(00 :ص) ۲© رال ىر ورك ليم ارفك بر ناك كأم ف ةدرحي ةئيشمل كلذ
 همكحل هريغو كلذ نم هردق ام ردق نوكي نأ ركنأ نم كلذكو :ميقلا نبا لاق

 نع ةدرجم ةئيشم نع ردص امنإ كلذ نأو «دمحلا اهيلع قحتسي ةدومحم ةياغو ةغلاب

 ةهوركملا بابسألا كلت نأو «"'اهتوق نم يلإ بحأ وه ةبولطم ةياغو ةمكح
 تناك نإو «بحي ام ىلإ اهماضنال ةمكحلا نع اهريدقت جرخي ال اهيلإ ةيضفملا
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 َنيَلأَنظط كل الطاب اهقلخ الو ءاثبع اهءاش الو ىدُس اهّردق اف «هل ةهوركم 6

 .007 :ص) 49 رتل ما أوك ندب زی

 .«ديجملا حتف» يف اك ءاہتاوف نم هيلإ بحأ يه اهلعل )١(



CDديمحلا زيزعلا ريسيت ملا  

 ىلع هنيدو هرمأ رهظي نأ ةي هلوسر دعو ىلاعت هللا نأل ؛قداصلا هدعوو» :هلوق

 ءلطبيو لحمضيس هيبن نيد نأ ىلاعت هب نظ نمف «نوکرشملا هرك ولو هلك نيدلا
 هللاو داعيملا فلخي هنأ نظ هنأل ؛ءوسلا نظ هب نظ دقف .هلك نيدلا ىلع رهظي الو

 .(داعيملا فلخي ال ىلاعت

 هلعفي ايفو ءمهب صتخي ايف "''ءوسلا نظ هللاب نونظي سانلا رثكأو» :هلوق
 نظ هب نظ دقف ؛هحور نم سيأو «هتحر نم طنق نمف :ميقلا نبا لاق .«مهريغب

 مهنيب يوسيو مهصالخإو مهناسحإ عم هءايلوأ بذعي نأ هيلع زوج نمو ءوسلا

 نع نيلطعم ىدس هقلخ كرتي هنأ نظ نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛هئادعأ نيبو

 ءءوسلا نظ هب نظ دقف ؛هبتك مهيلإ لزني الو «هلسر مهيلإ لسري الو «يهنلاو رمألا

 نسحملا اهيف يزاجي راد يف باقعلاو باوثلل مهتوم دعب مهعمجي نل هنأ نظ نمو
 نيلاعلل رهظيو «هيف اوفلتخا ام ةقيقح هقلخل نيبيو «هتءاسإب ءيسملاو ؛هناسحإب

 نظ هب نظ دقف ؛نيبذاكلا مه اوناك هءادعأ نأو «هلسر قدصو «هقدص مهلك

 ىلع ههجول ًاصلاخ هلمع يذلا حلاصلا هلمع هيلع عيضي هنأ نظ نمو «ءوسلا

 وأ «هب هناحبس هلعف ىلع هبقاعي هنأ وأ «دبعلا نم ببس الب هيلع هلطبيو «هرمأ لاثتما

 هءايبنأ اهب ديؤي يتلا تازجعملاب هيلع نيبذاكلا هءادعأ دّيؤي نأ هيلع زوجي هنأ هب نظ

 :يأ «هتعاط يف هرمع ىنفأ نم بذعي ىتح ءيش لك هنم نسحي هنأو ءهلسرو
 «هتوادع يف هرمع دفنتسا نمو «نيلفاس لفسأ وأ «ميحجلا يف هدلخيف ايب دمحمك

 نسحلا يف نيرمألا الكو «نييلع ىلعأ ىلإ هعفريف لهج يبأك هنيدو هلسر ةوادعو

 الإو ,"”قداص ربخب الإ رخآلا عوقوو ءامهدحأ عانتما فرعي الو «هدنع ءاوس

 .مهريغو ةيمهجلا نم ةيربحلا بهذم وه اك )١(
 فالخ وهو عرشلاب ديقم هنكل ًاحبقو ًانسح كردي لقعلاو ةيمهجلا نم ةيربجلا بهذم وه اك (۲)

 .عرشلا نود كلذب لقعلا لالقتسا نم ةلزتعملا دنع نيذللا حبقلاو نسحلا



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نظ نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف ءرخآلا نسحو ءامهدحأ حبقب يضقي ال لقعلاف

 مل قحلا كرتو «ليثمتو هيبشتو «لطاب هرهاظ اب هلاعفأو هتافصو هسفن نع ربخأ هنأ

 «لطابلاو ليثمتلاو هيبشتلاب تاد حرصو «ةديعب ًازومر مهيلإ زمر انإو «هب ربخي

 نع همالك فيرحت يف مهراكفأو مهاوقو مهناهذأ اوبعتي نأ هقلخ نم دارأو

 مهوقع ىلع هتافصو هئاسأ ةفرعم يف مهلاحأو هليوأت ريغ ىلع هليوأتو «هعضاوم

 هب حيرصتلا يغبني يذلا قحلاب مهل حرصي نأ ىلع هتردق عم هباتك ىلع ال مهئارآو

 ."'ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛لطابلا داقتعا يف مهعقوت يتلا ظافلألا نم مهحيرّيو

 نظ دقف ؛هنيوكتو هداجيإ ىلع ردقي الو ءاشي ال ام هكلم يف هل نوكي نأ هب نظ نمو

 مالك الو «ةدارإ الو «ملع الو ءرصب الو هل عمس ال هنأ ّنظ نمو ”ءوسلا نظ هب

 نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛ًادبأ ملكتي الو «قلخلا نم ًادحأ ملكي مل هنأو «هب موقي
 هشرع ىلإ ىلاعت هتاذ ةبسن نأو «هقلخ نم ًانئاب هشرع ىلع هتاوامس قوف سيل هنأ نظ
 لفسألا يبر ناحبس :لاق ام نأو ىلعأ هنأ اك لفسأ هنأو نيلفاس لفسأ ىلإ اهتبسنك

 رفكلا بحي هنأ نظ نمو «نظلا حبقأ هب نظ دقف ىلعألا يبر ناحبس :لاق نمك

 نظ دقف ؛حالصلاو ةعاطلاو ربلاو ناهيإلا بحي الو .داسفلاو نايصعلاو قوسفلاو

 الو «يلاوي الو .بضغي الو «یضری الو «بحي ال هنأ نظ نمو «ءوسلا نظ هب

 نيطايشلا تاوذ نأو ءدحأ هدنع برقي الو هقلخ نم دحأ نم برقي الو «يداعي

 يوسي هنأ نظ نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛نيِبَّرقملا ةكئالملا تاوذك هنم برقلا يف

 ديدملا رمعلا تاعاط طبحي وأ .هجو لك يف نييواستملا نيب قّرفي وأ «نيداضتملا نيب

 «ةريبكلا كلتل ميحجلا يف هدلخيف ءاهدعب نوكت ةدحاو ةريبكب باوصلا ةصلاخلا
20 

 هلسر ةاداعمو .هطخاسم يف هرمع دفنتساو «نيع ةفرط هب نمؤي مل نم دلخي اك

 .مهريغو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم رظنلاو مالكلا لهأ لوق وه اك )١(

 .دابعلا لاعفأ يف ةلزتعملا لوق وه اك (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م

 .ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛'''هنيدو
 وأ «هلوسر هب هفصو وأ «هسفن هب فصو ام فالخ هب نظ نمف :ةلمجلابو

 نمو ءءوسلا نظ هب نظ دقف ؛هلوسر هب هفصوو «هسفن هب فصو ام قئاقح لّطع

 هقلخ نيبو هنيب نأ وأ هنذإ نودب هدنع عفشي ًادحأ نأ وأ ءًاكيرش وأ ًادلو هل نأ ّنظ

 مهب نوبرقتي هنود نم ءايلوأ هدابعل بصن هنأ وأ «هيلإ مهجئاوح نوعفري طئاسو

 هب نظ دقف ؛مهنوجريو «مهنوفاخيو «مهنوعديف مهنيبو هنيب طئاسو مهنولعجيو ؛هيلإ

 لاني اك «هتفلاغو هتيصعمب هدنع ام لاني هنأ هب نظ نمو «هأوسأو نظلا حبقأ

 مل ًائيش هلجأل كرت اذإ هنأ نظ نمو ءءوسلا نظ نم وهف «هيلإ برقتلاو هتعاطب
 نظ هب نظ دقف ؛هنم لضفأ هطعُي مل هلجأل ًائيش لعف نم وأ «هنم ًاريخ هضوعي

 الإ دبعلا نم ببس الو مرج ريغب هبقاعيو «هدبع ىلع بضغي هنأ نظ نمو «ءوسلا

 «ةبهرلاو ةبغرلا يف قدص اذإ هنأ نظ نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛ةئيشملا درجمب

 نمو ءوسلا نظ هب نظ دقف هبّيخي هنأ هيلع لكوتو «هب ناعتساو لأسو هيلإ عرضتو

 هب نظ دقف ؛هتاعد يف كلذ هلأسو ءهعاطأ اذإ هبيثي اك «هاصع اذإ هبيثي هنأ نظ

 يف عقوو هطخسأو هبضغأ اذإ هنأ نظ نمو «هلعفي ال امو «هلهأ وه ام فالخ

 وجري ًاتيم وأ ًايح ًارشب وأ أكلَم هنود نم اعدو «ءايلوأ هنود نم ذختا مث ؛هيصاعم

 هب نظ نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف ؛هباذع نم هصّلخِيو «هبر دنع هعفني نأ كلذب
 هالتباو «هتاممو هتايح يف ًأئاد ًارقتسم ًاطيلست هءادعأ ب دمحم هلوسر ىلع طلسي هنأ

 مهوبلسو «هتیب لهأو «"'”هّيصو نود '''رمألاب اودبتسا تام الف «هنوقرافي ال مهب

 كلذ ىري وهو ءقحلا لهأو هئايلوأل بنذ الو مرج ريغ نم مهولذأو «مهقح

 .ةلزتعملاو جراوخلا بهذم اذه )١(

 .رمعو ركب وبأ مه (۲)



 حسا إبرا ديمحلا زيرعلاريسيت

 هيعجاضم هنيدل نيلّدبملا لعج مث «مهرصني الو ءهبزحو هئايلوأ ةرصن ىلع ردقيو
 حبقأ هب نظ دقف ؛ةضفارلا هنظت اك ءتقو لك مهيلعو هيلع هتمأ مّلست هترفح يف

 .ًاراصتخا ىهتنا .نظلا

 .ءيش لك يف هللاب نظلا ناسحإ ىلع كهبني وهو

 .لقاعلا بيبللاو «لقعلا بللا :(تيبللا نتعيلف)

 هنأو ءهل ةمالمو ءردقلا ىلع ًاتنعت هدنع تيأرل تشتف نم تشتف ولو» :هلوق

 .«اذكو اذك نوكي نأ يغبني ناك

 .مهمالكو مهراعشأ يف ًاراهج اهب نوحرصيو «كلذب نوحوبي لب :تلق

 بهذلاب ةدلقم بكارم ىأر اذإ ماوعلا نم دحاولا :«نونفلا» يف ليقع نبا لاق

 ءوس عم مهئاطعإ ىلإ رظنا :لاق ؛ةنيزلاو مدخلاب ةءولم ةديشم رادو .ةضفلاو

 تاعامللا يلصي نالف :لوقي ىتح مهيطعم مذيو «مهنعلي لازي الو «مهاعفأ

 «لام هل ناك اذإ ةاكزلا يدؤيو «هل سيل ام ذخأي الو ءرذلا يذؤي الو عمجلاو

 تناك ول هنإ قطني هنأك باجعإلا رهظيو «هبلقب ةلخ لاني الو ,دهاجيو جحيو
 .""”(ريقف قسافلاو ءآينغ حلاصلا ناكو ءىرت ام فالخب رمألا ناكل ًاقح عئارشلا

 ءاملعلا نم ًاريثك ًاقلخ تلمش دق ةلاح هذهو :يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاق

 رهوج ىلع نيطلا لضفي فيك :لاقف «هلقعب رظن هنإف سيلبإ مهوأ ؛لاهجلاو

 يف سيلبإ عبتاو دوج انأو ةرصاق كتمكح نإ :هضارتعا نمض يفو !؟رانلا

 :هلوق نم يرعملاو يدنوارلا لثم «ريثك قلخ هضارتعاو هليضفت

 اقمحأ قزرتو ًانونجم قزرتو لقاع كقزرب ىظحي ال ناك اذإ
 اقدنزتف يهتشي ال ام كنم ىأر نئرما ىلع ءامسلا بر اي بنذ الو

 نمؤملل ايندلا نكل «رفاك يقب ال نمؤملل امهالك ةرخآلاو ايندلا تناك ول ميلع ميكح هللا )١(

 .نمؤملل ةرخآلاو رفاكلاو



 ديمحلا زيرعلا ريسيت سلجم اسمك

 «هلوسر ةنسو هللا باتك نع اودعتبا نيذلا كئلوأ يف ريثك كلذ لاثمأو

 نوضرتعي مهتلعج يتلا ةرصاقلا مهوقع ىلع اودمتعاو «مهتاوهأ ىلإ اوقلطناو

 .العو لج هللا ىلع

 نبا لاق قلاخلا نم رضأ قولخملا ىلع سيل :لوقي "'يكملا بلاط وبأ ناكو

 ريثك ناك هنأ ريغ ًاهيقف ناكو ءداّدحلا نيسحلا نب ةَقَّدص ىلع تلخدو :يزوجلا

 ناكو يلع ال لمج ىلع نوكي نأ يغبني اذه :لاقف بّرَج هيلع ناكو ضارتعالا

 "هلك ىلع ردقأ ال تقو رّبكلا ىلع اذه يل ثعب :لوقيف ًالوكأ رباكألا دقفتي

 هب دتشاو ضرمف موصلاو ةالصلا ريثك ةنس نينا براق دق ينبحصي ٌلجر ناكو

 هللاو «ىنعم هل |ف بيذعتلا اذه امأو ينتيميف تومأ نأ ديري ناك نإ :لاقف ضرملا

 .هقزر هيلع قاض اذإ ملعلاب اًيزت رخآ تيأرو ءًاروفكم ناك سودرفلا يناطعأ ول
 ءاوضرتعا مهقازرأ تقاض اذإ ماوعلا نم ريثك اذه ىلعو ؟ريبدتلا اذه شيأ :لوقي

 ًاحدق «قحتسي ام» :اولاق ًايذؤم ًاح اص ًالجر اوأر اذإو يلصي ديري ام :اولاق امبرو

 :نيدلاب اًيزت نم ضعب لاقو «ةملظلا نم طلست اننامز يف ىرج دق ناكو «ردقلا يف

 يفو «هنم ملظأ هيلع طلسي نأ ملاظلا ىلع هلل نإف قمحألا مهف امو دراب مكح اذه

 ٌجذومنأ كلذ نأ ملع امو «براقعلاو تايحلا قلخ يف ةدئاف يأ :لوقي نم ىقمحلا

 نأ ملعأو ."””هيف سّقَتلا ٌثددم اذهو ءعاش دق رمأ اذهو «فلاخملا ةبوقعل

 مهلك ءالؤهو «هيلع مكحلاب قلاخلا العو ًاكيرش نوكي نأ عفترا دق ضرتعملا

 ىضرلا نع بلقلا ُفّقوت ناك اذإو ءةرصاق قلاخلا ةمكح اوأر مهنأل “ةرفك

 .«بولقلا توق» بحاص يثراحلا ةيطع نب يلع نب دمحم وه )١(

 تقو يف لإ هثعبي ملو لكألا ىلع هيف ردقأ ال يذلا يربك تقو يف ماعطلا اذه يل ثعب لوقي (۲)

 .لكألا ىلع ةردقلاو بابشلا

 .هيف مالكلاو ثحبلا تلطأ هذه يأ (۳)

 .هللا ىلع نيضرتعملا ءالؤه مكح )٤(



 وک ىح تونم ال كرو الق # :لاق نایإلا نع جرحت ای لوسرلا مكحب 001 ر کک

 هللا ىلع ضارتعالا عم ناهيإلا حصي فيكف ٠١( :ءاسلا) 4 ٌمُهَتَيِي رس اَمِف

 «كل يتمحر او :لاف مقسلا نم ةياغ ىلع ةميهب ىأر لجر ليقع نبا نمز يف ناكو

 اذه لمح ىلع ردقت مل نإ :ليقع نبا هل لاقف «كبذعمل ليوأتلا ةماقإ يف يتليح ةلق او

 عناصلا مكح فرعت لقع كدنعف «ةيسنجلا كتبسانمو ةيناويحلا كتبقر لجأل رمألا

 كناخ ثيح «لقعلا رطافلا تحرطتسا دجت مل نإف «ليوأتلا كيلع بجوي هتمكحو

 .ىهتنا .كلذ يف ةمكحلا ةفرعم نع لقعلا

 ءاش نم الإ قلخلا رثكأ :ميقلا نبا لاق :(ملاس تنأ له كسفن شتفو» :هلوق

 سوخبم هنأ دقتعي مدآ ينب بلاغ نإف ءءوسلا نظو «قحلا ريغ هللاب نونظي هللا

 ينملظ :لوقي هلاح ناسلو «هللا هاطعأ ام قوف قحتسي هنأو «ظحلا صقان «قحلا

 الو «هرکنی هناسلب وهو «كلذب هيلع دهشت هّسفنو «هقحتسأ ام ينعنمو «يبر

 ءاهاياوطو اهنئافد ةفرعم يف لغلغتو هسفن شتف نمو «هب حيرصتلا ىلع رساجتي
 (ع اهٌررش كئبني تكش نم دانز عرقاف «دانزلا يف رانلا نومك ًانماك اهيف كلذ ىأرو

 لك هرفغتسيو هللا ىلإ بتيلو «عضوملا اذهب هسفنل حصانلا بيبللا نتعيلف «هدانز يف

 ءوس لك ىوأم يه يتلا هسفنب ءوسلا نظيلو ءءوسلا نظ هبرب هنظ نم تقو

 «نيمكاحلا مكحأ نم ءوسلا نظب ىلوأ «ملظلاو لهجا ىلع هبّكرملا ءرش لك عينصو
 ةمكحلاو «ماتلا ىنغلا هل يذلا ديمحلا ينغلا ,نيمحارلا محرأو «نيلداعلا لدعأو

 قلطملا لاكلا امل هتاذف «هئاسأو هلاعفأو هتافصو هتاذ يف ءوس لك نع هّزنملا «ةماتلا

 ءلدعو ةمحرو ةحلصمو ةمكح اهلك هلاعفأو كلذك هتافصو «هجو لك نم

 .ىنسح اهلك هؤاسأو

 لييمجلاب ىلوأ هللا فف ءوس نظ كبرب نئظت الف

 لوهج ِناج ملاظب فيكف ًاريخ طق كسفنب ننظت الو



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ليحتسملاكاهريخو كاذك اهدجت ىأوسلا كسفنب نظو

 ليلجلا برلا بهاوم كلتف ريخواهيف ّىقت نم كبامو

 ليلدلل ركشاف نمحرلانم نكلواهنم الواهلسيلو
 .ةميظعلا ةلصخلا هذه نم :يأ :«اهنم جنن نإف» :هلوق

 .ميظع رش نم :يأ :«ةميظع يذ نم» :هلوق

 .ملعأ هللاو كنظأ :يأ .ةزمهلا رسكب وه :«كلاخإ ال ينإف الإو» :هلوق
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 ت
 یخ جوا یج
 WW ېی ورا جد ےک

 )سسس ديمحلا زيزغلاريسيت

 باب
 ردقلا يركنم يف ءاجام

 ناك الو ءءاضقلا نم هللا رّدقُي ام .نوكسلاو حتفلاب ردقلاو ."ديعولا نم يأ

 ءيشلا ٌترَدَق ردصم ردقلا :يبطرقلا لاق ردقلا تابثإب الإ متي ال ةيبوبرلا ديحوت

 ُرّدَقَأ ثرّدق :هيف لاقيو هرادقمب تلصح اذإ ًارَدَقَو ارذق هرّدقأ لادلا فيفختب

 ملع ىلاعت هنإ :هانعمف ءايشألا ردق ىلاعت هللا نإ :انلق اذإف «"'لادلا ددشم ًاريدقت

 هدجوي هنأ هملع يف قبس ام اهنم دجوأ مث ءاهداجيإ لبق اهنامزأو اهاوحأو اهريداقم

 نع رداص وه الإ يلفسلاو يولعلا ماعلا يف ثدحم الف هملع يف قبس ام وحن ىلع

 تلد يذلا نيضاملا فلسلا نيد نم مولعملا وه اذه .هتدارإو هتردقو ىلاعت هملع

 بوجو ىلع ًاهيبنت هركنأ نميف ديعولا يف ءاج ام فنصملا ركذ .نيهاربلا هيلع
 هيلع- ليربج ثيدح يف تبث اک ناهيإلا ناكرأ نم ءب يبنلا هدع اذهو «ناييإلا

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نآ» :لاقف نايإلا نع لكس امل -مالسلا

 نب ورمع نب هللادبع نعو ««تقدص :لاق هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا

 قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم بتك ىلاعت هللا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق صاعلا

 رمع نبا نعو ««ءاملا ىلع هشرع ناكو :لاق ةنس فلآ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا

 ٌرجعلا ىتح رّدَقب ءيش لك» كي هللا لوسر لاق :لاق -|مهنع هللا يضر-

 لاق :لاق -هنع هللا يضر- يلع نعو .(هحيحص» يف ملسم امهاور "”(شيكلاو

 .ةهبشلا فشكو ةجحلا ةماقإ دعب ردقلا يركنم رفك ىلع لدت صوصنلاو «ديدشلا )١(

 .لادلا فيفختب «ردقي ردقو «رّدقي رّدق «برضي برض باب نمو ءرّصني رصن باب نم هنأل ()
 .لك ىلع فطع ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت هلل ندد اب بسا)

 ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي :عبرأب نمؤي ىتح دبع نمؤي ال» :ِهَع هللا لوسر

 هاور «ردقلاب نمؤيو ؛ثوملا دعب ثعبلاو «توملاب نمؤيو «قحلاب ينقعب هللا لوسر

 دق ًادج ةريثك كلذ يف ثيداحألاو «هكردتسم» 5 مكاحلاو هجام نباو يذمرتلا

 ضرف ردقلاب ناميإلا :«ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاق .فينصتلاب ءاملعلا اهدرفأ

 مهيلع اهبتك اهرشو اهريخ ءدابعلا لامعأ قلاخ ىلاعت هللا نأ دقتعي نأ وهو «مزال

 اَمَو کقلح لاو # :ىلاعت هللا لاق ."”ههقلخي نأ لبق ظوفحملا حوللا يف

 هللا ءاضقب اهلك ةيصعم او ةعاطلاو «رفكلاو ناهيإلاف ٩٦( :تافاصلا) 15 وأم

 الو «باوثلا اهيلع دعوو «ةعاطلاو ناميإلا ىضري هنأ ريغ هتئيشمو هتدارإو هردقو

 هلأ لضيو # :ىلاعت هللا لاق باقعلا (هيلع دعوو ةيصعملاو رفكلا ىضري

 .(۲۷ :ميهاربإ) © آمي ام ل ُلَعْفَيَو سيمبل

 ًالسرم ًايبن الو ابَّرقم ًاكلم هيلع علطي مل ىلاعت هللا رارسأ نم رس ردقلاو :لاق

 قلخ ىلاعت هللا نأ دقتعي لب «لقعلا قيرطب هنع ثحبلاو هيف ضوخلا زوجي الو

 مهقلخ لاش لهأو الضف ميعنلل مهقلخ نيمي لهأ :نيقيرف مهلعجف قلخلا

 4 “ااو نل ىي ار َمَتَهَجِل آرد دقو :ىلاعت لاق .ًالدع ميحجلل
 ريمأ اي لاقف -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع ٌلجر لأس دقو ۱۷١( :فارعألا)

 رحب :لاقف لاؤسلا داعأف .هكلست الف «ملظم قيرط :لاق ردقلا نع ينربخأ نينمؤملا

 هشت الف كيلع يفخ هللا رس :لاقف لاؤسلا داعأف «"”هجلت الف قيمع

 .ةبطاق ةنسلا لهأ لوق اذهو )١(

 « اهات نأ لب نيب ڪ يناَّلِإ يشأ الو يف دال ىف َةَبيِصُم نمباصآ امل :ىلاعت لاقو (۲)

 هلأ لع كِل ن بنتك ف كلذ نإ 'ٍضْراْلاو ءاَسلا ین ام مکي ها مع لألم :ىلاعت لاقو
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 .4 0 ريض

 .صوصنلا نع ًاضِرْعُم هلقعب هيف ضاخ نمل قيمع رحبو ملظم قيرط هنأ هدارمف يلع نع اذه حص نإ (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 هيلع لد ام هريغو بابلا اذه يف ةنسلا لهأ بهذم :مالسإلا خيش لاقو

 نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا هيلع امو «ةنسلاو باتكلا

 كلذ يف لخد دقو «هكيلمو هبرو ءيش لك قلاخ هللا نأ وهو «ناسحإب مهوعبتا

 لاعفأ ريغو دابعلا لاعفأ نم اهب ةمئاقلا اهتافصو اهسفنأب ةمئاقلا نايعألا عيمج

 الإ ءيش دوجولا يف نوكي الف ءنكي مل أشي مل امو ناك ءاش ام هناحبس هنأو «دابعلا

 ًائيش ءاشي الو «يش لك ىلع رداق وه لب «هءاش ءيش هيلع عنتمي ال «هتردقو هتئيشمب

 فيك ناك ول نكي مل امو «نوكي امو ناك ام ملعي هناحبس هنآو «هيلع رداق وهو الإ

 نأ لبق قئالخلا ريداقم ردق دقو ءاهريغو دابعلا لاعفأ كلذ يف لخد دقف «نوكي

 نم هيلإ نوريصي ام بتكو كلذ بتكو «مهلاعأو مهلاجآو مهقازرأ ردق «مهقلخي

 هتئيشمو ءيش لك ىلع هتردقو ءيش لكل هقلخب نونمؤي مهف «ةواقشو ةداعس

 نأ لبق اهايإ هتباتكو اه هريدقتو «نوكت نأ لبق ءايشألاب هملعو «ناك ام لكل

 َرَمَأ هنأ نومعزيو «ةقباسلا هتباتكو مدقتملا هملع نوركني ةيردقلا ةالغو «نوكت

 اذهو .فنأتسم يأ ءفّنَأ رمألا لب «هيصعي نمم هعيطي نم ملعي ال وهو ؛ىبنو

 ةرامإ دعبو «نيدشارلا ءافلخلا رصع ضارقنا دعب مالسإلا يف ثدح ام لوأ لوقلا

 رخآ يف ةيمأ ينبو ريبزلا نبا نيب تناك يتلا ةنتفلا نمز يف نايفس بأ نب ةيواعم

 نم لوأ ناكو «ةباحصلا نم امهريغو سابع نب هللادبعو ءرمع نب هللادبع رصع

 مهنم اوؤربت ءالؤه لوق ةباحصلا غلب الف «ينهجلا دبعم ةرصبلاب هنع كلذ رهظ

 ملعلاب رقي مهروهمج راص ردقلا يف سانلا ضوخ رثك امل مث «مهتلاقم اوركنأو

 هتردقو هقلخ مومعو هللا ةئيشم مومع نوركني نكلو «قباسلا باتكلاو مدقتملا

 ؛هب رمأي مل اشي م امو « "هب رم دقف ءاش اف "هرم الإ هتئیشمل ىنعم ال هنأ نونظيو

 .يعرشلا ينيدلا هرمأ :يأ (۱)

 .يعرشلا ينيدلا رمألا ىنعمب ةئيشملا نأل (1)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا(

 ًاقلاخ هللا نوكي نأ اوركنأو .ءاشي ال ام نوكيو «نوکی ال ام ءاش دق هنأ مهمزلف

 هب مهغاويإ يضتقي ام معنلا نم هدابع ضعب صخب نأ وأ اهيلع ًارداق وأ دابعلا لاعفأل
 رافكلا ىلع حلاصلا لمعلاو ناميإلا نكمي اهب يتلا هتمعن نأ اومعزو .هل مهتعاطو

 ةلزنمب يلعو ناثعو رمعو ركب يبأ ىلع كلذب هتمعن لثم بهل بأو لهج يبأك

 مهاعأ اوثدحأ ءالؤه نكل «ةيوسلاب مهنيب همسق لاب هيدلاو ىلإ عفد لجر
 «نينمؤملا اهب هللا صخخ ةمعن ريغ نم ةدسافلا مهلاعأ اوثدحأ ءالؤهو «ةحلاصلا

 ل اوم ال لك اكس نأ كع مبل :ىلاعت هللا لاق دقو «لطاب لوق اذهو

 «(۱۷ :تارجحلا) 407 َِوِدَص رک نإ ن نميإلل کده ن ع نم هلا للا لب رسا

 َقوُسصْلاَو رفحا کیلا رکو كيوم ىف .هنیدو یمیالآ مکی بح 4 5 :لاقو
 2(4) ےک يع هک ةو رکا یب اض © تو گلا مم كلو ایمیل
 .(۷ :تارجحلا)

 .بتارم عبرأ ردقلاو ءاضقلا بتارم :هانعم ام ميقلا نبا لاق

 .اهنوك لبق ءايشألاب هناحبس برلا ملع :ىلوألا
 .ضرألاو تاوامسلا قلخ لبق لزألا يف هدنع كلذ ةباتك :ةيناثلا

 .هملع نعهل جورخ ال امك" ”نئاكل جورخ الف دوجوم لكل ةلوانتملا هتئيشم :ةثلاثلا

 .””قولخم هاوس امو .ءيش لك قلاخ هللاف .هنيوكتو هداجيإو اه هقلخ :ةعبارلا
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 .هللا نم ملسملا ىلع ةمعنلاو ةنملا نأ ىلع لدف )١(

 .اهب مهصخ ةمعنو هللا نم لضف نينمؤملل ناهيإلا بيبحت نأ ىلع لدف )١(
 .هتئيشم نع (۳)

 «نيئيش نمضتت ةجرد لكو «نيتجرد ىلع ردقلاب ناويإلاو :'ةيطساولا» يف مالسإلا خيش لاقو (؟)
 .داجيإلاو قلخلا نمضتتو :ةيناثلاو ءةباتكلا نمضتتو ؛ملعلا :ىلوألا



 3 د مهل يفت ي 2 بَعد ٍدَحَأ ل دحل ناگ ] دي ٍدَلاَو» :رَمُع : نبا َلاَقَو
 يلا لوب ٌلَدَتسا ي. ٠"ردقلاب نيؤُي ىَتح نم هل هلق ام هلا ليس فق

 هوو
 ى و 1 0-4 4 4 ٠ هلال

 َنِمْوُتَو ءرخآلا موَيِلاَو ِهِلّسُرَو ِهِبتُكَو ِهيَكِبَلَمَو هللاب َنِمْوُت نأ نالا 5

 .[ملسم ُهاَوَر] (وٌرَشو هرب ردقلاب

 .باطخلا نب رمع نب هللادبع وه :«رمع نبا لاقو» :هلوق

 «هنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف هقفنأ مث ءًابهذ دحأ لثم مهدحأل ناك ول» :هلوق

 ءيشب ًاملاع ىلاعت هللا نوكي نأ اوركنأ نيذلا ةيردقلا ةالغل رمع نبا لوق اذه خلإ

 .مهنع مدقت اک مهنم اهنوك دعب اهملعي انإو «مهنم اهعوقو لبق دابعلا لامعأ نم
 نم مولعم دحج هنإف "كلذ ىلإ بهذي نم ريفكت يف كش الو :يبطرقلا لاق

 الو مهامعأ مهنم لبقت ال میناب ىتفأو ءرمع نبل مهتم أربت كلذل ؛ةرورضلاب عرشلا

 رعت

 رن الإ مهتدقفت مهم بقت نأ ر هعتم امو #9 :مهيف هللا لاق نمك مهنأو «مهتاقفن

 نم فرعي الف «مويلا كرت دق بهذملا اذهو ٠٤( :ةبرتلا) © ءولوسربو ولاي اورق
 ركذ امل :مالسإلا خيش لاقف .نيروهشملا عدبلا لهأ نم نيرخأتملا نم هيلإ بستي
 نب ةلثاوو «هللادبع نب رباجو «سابع نبا مالك كلذكو « اذه رمع نبا مالك

 ةمئأ رئاسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم مهريغو عقسألا

 لبنح نب دمحأو «يعفاشلاو كلامك «ةمتألا مهيف :لاق ىتح «ريثك مهيف .نيملسملا

 لاق اك نم لت الو ہلاعآ طبخ يلا وه هنأل فاك ردقلا رکن نأ یری رمع نیا نأ لع لدياذهو (1)

 .( ولوو واب اورم ڪک رنا لإ ھم چم لبق نار ھعتم امو آ» :یاعت
 اورقأ نإف ملعلاب ةيردقلا اورظان» :-هللا همحر- يعفاشلا مهيف لاق نيذلا مه ةالغلا ءالؤهو (۲)

 اورقأ نإ مهنأل ءيعفاشلا هللادبع يبأ نم دّيج ميظع مالك اذهو «اورفك هوركنأ نإو اومصخ

 لهجلا هللا ىلإ اوبسن دقف ملعلا اوركنأ نإو ءهملع قفو قلخيو ءاشي ام وهف ردقلاب اورقأ ملعلاب

 .رفك اذهو صقنتلاو



 ديمحلا زيزهلا ريسيت ا

 .ردقلا نوركني مدقتملا هللا ملعل نيركنملا نإ :مهريغو

 هبتک و «هتکئالمو "للاب نمؤت نأ نامیإلا :ِيكَي يبنلا لوقب لدتسا مث» :هلوقو

 اذه يف هيب يبنلا لعجف :«هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو .هلسرو

 لصأ اهنأل ةسمخلا مالسإلا ناكرأ ركذ مالسإلا نع لئس امل هنأك ثيدحلا

 دارملا نوكيف هرخآ ىلإ «هللاب نمؤت نأ» :هلوقب باجأ ناهيإلا نع لئس املو «مالسإلا
 ةنسلاو نآرقلاو «لمعلا سنج مالسإلابو «بلقلا قيدصت سنج ناييإلاب ٍلئنيح

 نايإلا ىلع مالسإلا قالطإب ناءولمم امه امك لامعألا ىلع نايإلا قالطإب ناءولمت

 نيمسالا دحأ درفأ ثيح نكلو ءامهنيب قرفلا ىلع ًاضيأ اهتلالد روهظ عم ؛نطابلا

 دارأ نمو ءرخآلاب نيمسالا دحأ قرف ثيح امهنيب قرفي انإو ءرخآلا هيف لخد

 اذه نيبت اذإ .مالسإلا خيشل «ريبكلا نايإلا» باتك عجاريلف هيلإ انرشأ ام قيقحت

 نم ردقلاب نايإلا دع ب يبنلا نأ ةهج نم ثيدحلاب رمع نبا لالدتسا هجوف

 نوكي الف «لكلاب رفاك ضعبلاب رفاكلا ذإ ءانمؤم نكي مل هركنأ نمف «ناهيإلا ناكرأ
 هيلع- ليربج ثيدح نم ةعطق اذهو «نيقتملا نم الإ لبقي ال هللاو ءًايقتم ًانمؤم

 ثيدح نم (هحيحص) يف نايإلا باتك لوأ هلوطب ملسم هجرخأ دقو ء-مالسلا

 يف لاق نم لوأ ناک :لاق رمعي نب ییحجی نع :هظفلو ءرمع نبا نع «رمعي نب ىبحي
 نيجاح يرّيمجلا نمحر لادبع نب ديمحو انأ تقلطناف «ينهجلا دبعم ةرصبلاب ردقلا

 لوقي امع هانلأسف ب هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ انيقل ول انلقف «نيرمتعم وأ

 هتفتتكاف .دجسملا ًالخاد باطخلا نب رمع نب هللادبع انل "قفف هردقلا يف ءالؤه

 هلوصأو ناهيإلا دعاوقو هلوصأو هناكرأو مالسإلا دعاوق هيف ميظع ثيدح «ءليربج ثيدح )١(

 عبت بولقلا لامعأ ةيقبو «مالسإلا ناكرأل عبت حراوجلا لامعأ يهو ةرهاظلا لامعألا ةيقبو

 هداقتعابو مهنع لصفنيو رافكلا نع زيمتي مالسإلا ناكرأب مازتلالابو «ناهيإلا لوصأل

 .مهنع لصفنيو نيقفانملا نع زيمتي هناكرأو ناميإلا لوصأل

 .ردق يأ (؟)



 )ص سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 لكيس يبحاص نأ تننظف «هلاش نع رخآلاو «هنيمي نع اندحأ «يبحاصو انآ

 نورُمقتيو نآرقلا نوؤرقي سانأ انلبق رهظ دق هنإ نمحرلادبع ابأ اي تلقف لإ مالكلا

 اذإف :لاق .فّنأ رمألا نأو رَدَق ال نأ نومعزي مهنأو مهنأش نم ركذو «ملعلا ''”

 نب هللادبع هب فلحي يذلاو «ينم ءارب مهنأو «مهنم ئرب ينأ مهربخأف كئلوأ تيقل

 مث «ردقلاب نمؤي ىتح هنم هللا هلبق ام هقفنأف ًابهذ دحأ لثم مهدحأل نأ ول رمع

 تاذ هللا لوسر دنع سولج نحن اهنيب» :لاق باطخلا نب رمع يآ ينثدح :لاق

 رثأ هيلع ىري ال «رعشلا داوس ديدش «بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ «موي

 هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف ايب يبنلا ىلإ سلج ىتح دحأ اهنم هفرعي الو ءرفسلا
 «ثيدحلا ركذو ««مالسإلا نع ينربخآ دمحم اي :لاقف .هيذخف ىلع هيفك عضوو

 لبق رشلاو ريخلا رذق ىلاعت هنأ :يأ هرشو ردقلا ريخ : يأ «هرشو هريخ :هلوقو

 لك َقَلَخَو# :ىلاعت هلوقل هتدارإو هردقو هئاضقب تانئاكلا عيمج نأو «قلخلا قلخ

 (95 :تافاصلا) 4 نومك امو کل هللاو 9# 0١ :ناقرفلا) O4 ق ,هردمف ی

 .كلذ ريغو (45 :رمقل) ردي هتل ءىش کان

 :ثيدحلا يف لاق دقو «هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو» :لاق فيك :تلق نإف

 ؟«كيلإ سيل رشلاو»

 نإ لوعفملاو ءدبعلا ىلإ ةفاضإلاب وه انإ ءردقلاو ءاضقلا يف رشلا تابثإ :لبق

 نم كلذ يف هلف «قلاخلا ىلإ ال «هبونذو هملظو هلهج ببسب وهف «هيلع ًاردقم ناك
 ايندلا يف اهتابوقعو بونذلاب وه |نإ رشلا نأل ؛رشبلا ماهفأ هنع رصقت ام مكحلا

 هلكف «ىلاعتو هناحبس برلا ىلإ ةفاضإلاب امأ «دبعلا ىلإ ةفاضإلاب رش وهف «ةرخآلاو

 ضحم ريخ وهف كلذك ناك امو «هملعو همْكُح نع رداص هنإف .ةمكحو ريخ

 .هنوعبتتيو هنوبلطي :يأ )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا(

 :لاق اذهو «هتافصو هئارسأ بّجوم وه ذإ «ىلاعتو هناحبس برلا ىلإ ةبسنلاب
 ىلإ رشلا فاضي الف ؛هوجولا نم هجوب كيلإ هتفاضإ عنتمت :يأ «كيلإ سيل رشلاو»
 «كلذك هتافصو ءرش لك نع ٌةهزنم هتاذ نإف «هلاعفأ الو هئامسأ الو «هتافصو هتاذ

 هؤامسأو «هوجولا نم هجوب اهيف صقن ال «لالج توعنو «لاک تافص اهلك ذإ

 ناسحإو ةحلصمو ةمحرو ةمكح هلاعفأو «بيع الو مذ مسا اهيف سيل ىنسح اهلك

 رشلا ةفاضإ ليحتستف «كلذ ىلع دومحملا وهو «ةتبلا كلذ نع جرخت ال «لدعو

 سفن نم يأت ًابونذ اهنوكو ءاهتبوقعو بونذلا الإ دوجولا يف رش سيل هنإف «هيلإ
 ةمزلتسم تاذ هنإف ءدبعلا سفن يف امهو «لهجلاو ملظلا بنذلا ببس نإف «دبعلا

 رمأ وهو «هيلع هللا لضفب هل لصح (منإف لدعلاو ملعلا نم هيف امو «ملظلاو لهجلل

 ربلاو ناسحإلا هنم ردصف لضفلا هاطعأ ًاريخ هب هللا دارأ نمف «هسفن نع جراخ

 ءاهبّجومو هعبطو هسفن يعاودو هالخو هنع هكسمأ ارش هب درأ نمو «ةعاطلاو

 ارش كلذ نم هعنم سيلو «حيبقو رش لك نم ملظلاو لهجلا بّجوم هنع ردصف
 ءاشي نم هيتؤي هلضف كلذو هلدع اذهف «ةغلابلا ةجحلاو ءةماتلا ةمكحلا كلذ يف هللو

 .قحلا وهو «ميقلا نبا مالك ىنعم اذه «ميكحلا يلعلا وهو «ميظعلا لضفلا وذ هللاو

 كلذ نيبتيو «هتافصو هتاذ ىلإ ال '"'هتالوعفم ىلإ عجار رشلا نأ :هلصاحو

 نيفلاخملا عمقب ًافورعم ناك لدعلا كولم نم ًاكلم نأ ول «ىلعألا لثملا هللو لاثمب

 اوّدعل ءاهباحصأ بابرأ ىلع ةيعرشلا تاريزعتلاو دودحلل ًايقم ءداسفلا لهأو
 ريخ وهف «كلذ ىلع هنوركشيو سانلا هحدميو كولملا هيلع هدمحي ًاريخ كلذ

 ميقأ نم ىلإ ةبسنلاب ًارش ناك نإو هيلع ركشيو هب ىنثُيو حدمُي كولا ىلإ ةبسنلاب
 تارابتعالاو هوجولا عيمج نم قلطملا لامكلا نآل ؛كلذب ىلوأ نيملاعلا برف «هيلع

 قزرلاو قلخلا فالخب ًالثم ضرألاو سمشلاو ركبو ديزك ةلصفتملا تاقولخملا تالوعفملا )١(

 .لعفلا ريغ تالوعفملاف اثم
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 طحت مل نإف هدضب الإ فرعي ال دضلا نإف «ريخلا فرعي ناك له رشلا الولف اضيأو

 .ملعأ هللاو «ملست ملسأو ءاذه لبق يذلا بابلا يف ليقع نبا مالك ركذاف ًاربخ هب
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت دس

 ناميإلا مْ َدت ن كَ يب هيب اَي» :هنبال َلاَق ُهَّنَأ تماصلا نب َةَداَبْع نَعَو

 ,"”(َكَبيِصْيِل نكي 1 َكأطخأ ام و طخ نکی ا َكَبَصأ اک ن أ َمَلْعَت ىح

 : لاق تكا :َلاَقَف < قلا ا لح ام لون :لوق ا هللا ٌلوُسَر ُتْعِحَس
 و عمرع ب

 ! يتب ای .(ةَعاّملا م َموُقَت ىَّنَح ِءْيَش لگ َريِداَقَم ُبَتْكا :ّلاَك ؟ٌّبتكأ اذاَمَو !ّتَر

 .1ينم َسْيَلَف اًذَه ريَ ىلع َتاَم ْنَم١ : :ٌلوقَي لک هللا ٌلوُسَر ٌتْعِمَس

 ةدابع نب ديلولا وه اذه هنبا :هرخآ ىلإ «ناميإلا معط دجت نل كنإ ينب اي» :هلوق
 ةوالح هل ناف كلذ وهو ءًأعط نايل نأ هيفو «هتياور يف يذمرتلا هب حرص اك

 نك نم ثالثا :ِّللَي يبنلا لاق دقو ءاهيلع امو ايندلا نع هب ىلست هقاذ نم ءًارعطو

 ءردقلاب ًانمؤم ناك اذإ كلذك دبعلا نوكي اهنإو ثيدحلا ٠...ناميإلا ةوالح دجو هيف

 هللا ىلع دريو هب بذكي لب ردقلاب نمؤي ال وهو هيف ثالثلا دجوت نأ عنتمي ذإ
 مل نمف «ةماتلا ةعباتملا يضتقت ةماتلا ةبحملا نإف ءهتلاقم هلي لوسرلا ىلعو همالك

 الو ناييإلا ةوالح دجي الف ءامهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نكي مل «ردقلاب نمؤي

 ضعب نع يور اذهلو «مدقت اک رفاك وهف «ميدقلا ملعلل ًاركنم ناك نإ لب «همعط
 هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح ركذ امل لاق هنأ حيحص دانسإب رابكلا ةيردقلا ةمئألا

 اذه لوقي شمعألا تعمس ول :ثيدحلا «قودصملا قداصلا ينثدح» -هنع

 نب هللادبع تعمس ولو «هتبجأل اذه لوقي بهو نب ديز تعمس ولو «هتبذكل

 ركذو «هتددرل اذه لوقي وَ هللا لوسر تعمس ولو «هتلبق ام اذه لوقي دوعسم

 دقو «هباقع ميلآو «هبضغ تابجوم نم هللاب ذوعن حيرص رفك اذهف .اهدعب ةملك
 مل هأطخأ امو هتطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي نأ :ردقلاب ناميإلا ةيفيك ثيدحلا نيب

 نمؤي ال» :-هنع هللا يضر- رباج ثيدح يف ة4 يبنلا لاق امك اذهو «هبيصيل نكي

 .كلذ نم معأ ردقلاو ردقلا نم اذه نأل «هانعم ضعبب ءيشلل ريسفت اذهو )١(



 )سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 م هأطخأ امو .هتطخيل نكي مل هباصأ ام نإ ىتح هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىتح دبع
 نإ هبيصي ام نأ ملعي ىتح نمؤي ال دبعلا نأ :ىنعملاو ءيذمرتلا هاور «هبيصيل نكي

 الف هزواجي :يأ ؛هتطخيل نكي مل ءرشلاو ريخلا نم هيلع ردق ام :يأ ءردقلا يف هباصأ

 نكي مل ام «هيلع ردقي مل :يأ ءردقلا يف رشلاو ريخلا نم أطخأ ام نإو «هبيصي

 يف الإ کشا ف و الو ٍضْرأْلا یف ٍةَبيِصُم نم باسا ام :ىلاعت لاق اک «هبيصيل

 .(۲۲ :ديدحلا) ا ری هلآ لع كليد اهات نأ لق ني پڪ
 ررر اک ر ر

 هللا لعو اوم وه اَنل هللا بڪ ام 4 اتبعي نل لق # :ىلاعت لاقو

 .(01 :ةبوتلا) ا توش موما لَو
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت س

 هم
 م

 ىَرَجَم ءْبْتْكا :َلاَقَ ملقا َلاَعَت هللا َقَلَح ام َلَوآ َّنإ» :ِدَجَأل ِةَباَوِر فَ

 .(ِةَماَيِقلا مْوَي َلِإ ٌنْئاَك َوُه ام ةَعاَسلا كلت يف

 يف فلسلل نأ انركذ دق :مالسإلا خيش لاق «ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ» :هلوق

 ءالعلا وبأ ظفاحلا كلذ ركذ اك «نيلوق رخآلا لبق قلخ امهبأ ملقلاو شرعلا

 .هريغو ينادمهلا

 مهفي يذلا وه اذهو ءدحاو ريغ كلذ قلطأ امك ءًألوأ قلخ ملقلا نأ :امهدحأ

 مساقلا يبأ دلو ينارحلا ةبورع يبأ ظفاحلك «لئاوألا» يف نيفنصملا بتك رهاظ نم

 ركذو «تماصلا نب ةدابع نع «هننس» يف دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلل «يناربطلا

 .حورشملا ثيدحلا

 هفينصت يف يمرادلا ديعس نب ناثع مامإلا لاق .الوأ قلخ شرعلا نأ :يناثلاو

 وبأ انث «يروثلا نايفس انأبنأ «يدبعلا ريثك نب دمحم انثدح :«ةيمهجلا ىلع درلا» يف

 ءائيش قلخي نأ لبق هشرع ىلع ناك هللا نإ) :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع «مشاه

 سانلا ىلع يرجي ام نأو «نئاك وه ام بتكي نأ هرمأف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ ناكف

 ءامسألا» باتك يف يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا ركذ كلذكو ««هنم غرف دق رمأ ىلع

 نع .ورمع نب لاهنملا نع «شمعألا ثيدح ركذ مث د «قلخلا ءدب ركذ امل «تافصلاو

 ةشرع تاكو# :ىلاعت هللا لوق نع لئس هنأ سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

 نب مساقلا ثيدح ىورو .حيرلا نتم ىلع :لاق ؟ءيش يأ ىلع «: :دوه» © ِهلَمْل ىلع

 :لاق ةي هللا لوسر نأ ثدحي ناك هنأ سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةرم

 - دارأ امنإو :يقهيبلا لاق «نوكي ءيش لك بتكف هرمأو «ملقلا هللا هقلخ ءيش لوأ»

 ثيدح يف كلذو «شرعلاو حيرلاو ءاملا قلخ دعب هقلخ ءيش لوأ -ملعأ هللاو

 ًاعوفرم هجو ريغ نم يراخبلا هاور ام وهو «هيلإ راشأ يذلا نيصح نب نارمع
 تاوامسلا قلخ مث «ءاملا ىلع هشرع ناكو هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك» :هنع

 نوراه نب دمحم هاور امك يقهيبلا هاور ءيش لك ركذلا يف بتكو «ضرألاو



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 قفتملا تاقثلا ثيدح نم امهريغو يمرادلا ديعس نب نائثعو ««هدنسم» يف ينايورلا

 نب ناوفص نع .دادش نب عماج نع ءشمعألا نع «قاحسإ يبأ نع «مهتقث ىلع
 ناكو هريغ ءيش نكي ملو هللا ناك٠:لاق ي5 يبنلا نع «نيصح نب نارمع نع ءزرحم
 ثيداحأ ركذو .«تاوامسلا قلخ مث .ءيش لك ركذلا يف بتك مث ءاملا ىلع هشرع

 لاقو ءالوأ قلخ شرعلا نأ ةحيحصلا صوصنلا يف تبثف :هانعم ام لاق مث ءأراثآو

 يزوجلا نباو ريرج نبا رايتخا اذهو ءآلوأ ملقلا قلخ :نولئاق لاق :ريثك نبا

 اوجتحاو «شرعلا هدعبو «قيقرلا باحسلا ملقلا دعبو ريرج نبا لاق .امهريغو

 .ةدابع ثيدحيب
 ثيدحلا كلذ ىلع لد امك ءكلذ لبق قولخم شرعلا نأ روهمجلا هيلع يذلاو

 يذلا صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح ينعي «هحيحص» يف ملسم هاور يذلا

 دعب كلذ نأ ثيدحلا لد دقو «ريداقملاب ملقلاب هتباتك وه ريدقتلا اذهو :اولاق .مدقت

 ىلإ بهذ اك ريداقملا هب بتك يذلا ملقلا ىلع شرعلا ميدقت تبثف ءشرعلا قلخ
 ىهتنا .ملاعلا اذه نم تاقولخملا لوأ هنأ ىلع ملقلا ثيدح لمحيو .ريهاجلا كلذ

 كلذكو مالسإلا خيش لاق .«ةعاسلا موقت ىتح ءيش لك ريداقم بتكا» :هلوق

 قلخلا ريداقم بتكي نأ ٍذئنيح هرمأ (نإ هنأ نيبي اذهو «هريغو سابع نبا ثيدح يف
 .كلذ دعب نوكي ام ٍلئنيح نكي مل «ةعاسلا مايق ىلإ

 ملعلل ادحاج ناك اذإ هنأل :يأ :«ينم نكي مل اذه ريغ ىلع تام نم» :هلوق

 اورقأ نإف ملعلاب ةيردقلا اورظان :فلسلا ةمئأ نم ريثك لاق اك ءرفاك وهف ميدقلا

 لاعفأب قباسلا ميدقلا ملعلا ركنأ نم نأ نوديري ءاورفك اودحج نإو ءاومصخ هب
 باتك يف هدنع كلذ بتكو «ديعسو يقش ىلإ مهقلخ لبق مهمسق هللا نأو «دابعلا

 ءامهريغو دمحأو «ىعفاشلا هيلع صن امك «كلذب رفكيف «نآرقلا بدك دقف «ظيفح

 ةدارإ مهنيب اهدارأو اهءاشو ءدابعلا لاعفأ قلخ هللا نأ اوركنأو ''”كلذب اورقأ نإو

 .ميدقلا ملعلا يأ (1)



a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ريفكت يفو هوركنأ ايف مهيلع ةجح هب اورقأ ام نأل ؛اومصخ دقف «ةيردق ةينوك

 اك «مهنم ئرب هاب لوسرلاو «ةعينش ةعدب لهأ مهف ةلمجلابو «روهشم عازن ءالؤه
 وبأ هاور دقو «هوزعيل ثيدحلا اذه رخآ فنصملا ضّيب دقو «نيلوألا نم ئرب وه

 .امهريغو يذمرتلاو دمحأ هاورو «هظفل اذهو دواد
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 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 - تك 4 2 E ل 4 ص a ص ھه ا ےس

 ٍهرْيَخ ردقلاب نمؤي مل نَمف» :ِةِْكَي هللا لوسَر لاق بهَو نبال ِةَياَوِر ينو
 ص 2 ت ا مت د4

 2 ن r4 ه2 ص

 .«رانلاب هللا هقرحاأ :هرشو

 ملسم نب بهو نب هللادبع ظفاحلا مامإلا وه :«بهو نبال ةياور يفو» :هلوق

 :اهنم تافنصم هلو «دباع ءروهشم مامإ ةقث ءهيقفلا «يرصملا مهالوم يئرقلا

 .""'ةنس نوعبسو نانثا هلو ةئمو نيعستو عبس ةنس تام .هريغو «عماجلا»

 قباسلا ملعلاب رقي نمم ناك نإ هتعدب وأ هرفكل :يأ :«رانلاب هللا هقرحأ» :هلوق

 «رئابكلا باحصأك ديعولل ضرعتم ةعدبلا بحاص نإف ءدابعلا لاعفأ قلخ ركنيو

 .مظعأ لب
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 .كلام مامإلا نع يوري نمت وهو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م

 و 5-2

 بگ َنْب يأ ُتْيَتأ» :َلاَق يِمَليَدلا نبا نَع «نتسلا»و (ِدَسْلا» ينو
 .«يبلق نم ةبهذب نأ ھا لعل ءيت يڪ رق يِ يع يبت يف: و

 َمَلْعَتَو ِرَدَقلاب َنِمْؤُت ىتَح كنم هللا ُهَلِبَق ام ابد د دخ لم تقم ول :َلاَقَف وع
۱ 

 00 ےس رص 36

 لع بم ْوَلَو َكَبيِصْيِل ْنُكَي 1 َكَأطْخَأ اَمَو َكَتِطْخُيِل نكي ل َكَباَصَأ ام َّنَأ
 نب ةَفِدُحو ٍدوُمْسم نبا نابع ک ُتِيََأَف :َلاَك .هَراَّنلا لهآ نم َتُكَل هاَذَه ريَ

 كير ي يلا نڪ َكِلَذ ٍلثوب يَنَّدَع مهلك ؛ِتباَن َنْب َدْيَرَو نايل
 .(هک ردتسم)) ٌدتسم» يف مِكاحل ا ُهاَوَر ٌحِبِحَص

 «دواد يبأ ننس 0 يأ :«ننسلا»و «دمحأ مامإلا دنسم :يأ :(دنسملا يقو» :هلوق

 ظفلو .فنصملا اهرصتخا ةدايز هيفو «فنصملا ركذ ام ىنعمب «طقف («هجام نبا»و

 «نانس ابأ تعمس :لاق نايلس نب قاحسإ انثدح دمحم نب يلع انئدح :هجام نبا

 اذه نم ءيش يسفن يف عقو :لاق يمليدلا نبا نع «يصمحلا دلاخ نب بهو نع

 رذنملا ابأ اي :تلقف بعك نب يبأ تيتأف يرمأو ينيد يلع دسفي نأ تيشخو ردقلا

 نم ينثدحف «يرمأو ينيد يلع تيشخف ردقلا اذه نم ءيش يبلق يف عقو دق هنإ

 هضرأ لهأو هتاوامس لهأ بذع هللا نأ ول :لاقف ينعفني نأ هللا لعل ءيشب كلذ

 ناك ولو ؛مهلابعأ نم مهل ًاريخ هتمحر تناكل مهجر ولو مهل ملاظ ريغ وهو مهبذعل
 نمؤت ىتح كنم لبق ام هللا ليبس يف هقفنت هقفنت دحأ لبج لثم وأ ًابهذ دحأ لثم كل

 كنإو «كبيصيل نكي مل كأطخأ امو .كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتف ردقلاب

 نأل ةفيذحو دوعسم نباو يأ هاور اميف ب يبنلا نم ردقلاب نمؤي مل نم رفكي مكح اذهو )١(

 هنأ لإ هفت وتم لبث نأ معتم امو  :ىاعت لاق اک هلامعأ لبقت ال يذلا وه رفاكلا

 لوصأ نم لصأل ركنم هنأل هلامعأ لبقت ال رفاك ردقلا ركنمف © .وِلوُسَرَو هاب اورق

 .( لمع طيح دق يإل اب َرْفَكَي مو :ىلاعت لاق ناهبإلا



 سس ديمحلا زيزعااريسيت

 دوعسم نب هللادبع يخأ اي يأت نأ كيلع الو ءرانلا تلخد اذه ريغ ىلع تم نإ

 يتأت نأ كيلع ال :يل لاقو يأ لاق ام لثم ركذف «هتلأسف هللادبع تيتآف «لاستف

 تيتأف «هلأساف تباث نب ديز تكا :لاق ام لثم لاقف «هتلأسف ةفيذح تيتأف ةفيذح

 لهآ بذع هللا نأ ول» :لوقي ِةْلَي هللا لوسر تعمس :لاقف هتلأسف تباث نب ديز

 مه ًاريخ هتمحر تناكل مهمحر ولو مه ملاظ ريغ وهو مهبذعل هضرأ لهأو هتاوامس
 هللا هلبق ام هللا ليبس يف هقفنت ت ًابهذ دحأ لبج لثم وأ دحأ لثم ناك ولو «مههلامعأ نم

 م كأطخأ امو «كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتف هلك ردقلاب نمؤت ىتح كنم

 «هجام نبا ثيدح اذه «رانلا تلخد اذه ريغ ىلع ثم نإ كنأو «كبيصيل نكي

 لثم لاقف دوعسم نب هللادبع تيتأ مث :لاق هنأ الإ فنصملا هركذ امك دواد بأ ظفلو

 يبنلا نع ينثدحف تباث نب ديز تيتأ مث «كلذ لثم لاقف ةفيذح تيتأ مث «كلذ

 .كلذ لثمب ةي

 دوسألا لتاق زوريفو «يمليدلا زوريف نب هللادبع وه :«يمليدلا نبا نع» :هلوق

 يف مهضعب هركذ لب «نيعباتلا رابك نم ةقث اذه هللادبعو «باذكلا يسنعلا

 ىلإ ىرسك مهثعب نيذلا سرفلا ءانبأ نم وهو «ملّيدلا ىلإ ةبسن يمليدلاو «ةباحصلا
 .نميلا

 كش ىلإ يدؤي بارطضاو كش يأ :«ردقلا نم ءيش يسفن يف عقو» :هلوق

 .هل دحج وأ «هيف

 ليبس ىلع ليثمت اذه :«كنم هللا هلبق ام ًابهذ دحأ لثم تقفنأ ول» :هلوق

 ."كلذ ناك ضرألاو تاوامسلا ءلم قافنإ ضرف ول ذإ ديدحت ال ضرفلا

 ءاهرشو اهريخ ةنئاكلا رومألا عيمج نأب :يأ :«ردقلاب نمؤت ىتح» :هلوق

 مهتم َلَبقُت أ َمُهَعَتَم امو 8 :ىلاعت لاق هلامعأ الو هتاقفن لبقت ال رفاكلاو «رفاک هنأل (۱)

 . مَع طح دهم يار ْمَكَي نموإ» :لاقو «( .ولوُسَربو هلل اورم ر لإ

 م و رک رس



 ديمحلا زيزعلا ريسيت و

 هئاضقب اهريغصو اهريبكو ءاهريثكو اهليلقو ءاهرضو اهعفنو ءاهرمو اهولحو

 .-هنع هللا ىضر- ىلع نع ركذ امك «هرمأو هتتیشمو هتدارإو هردقو
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 ديمحلا زيزعلاريسبت

 باب

 0 م س ل ۾ 2 4 م 0ر ص ےس 0

 َلاَعَت هللا لاق :ِلك هللا لوسَر َلاَق :لاق -ُهْنَع هللا َيِضَر َةَريرُه يبأ نع

 .[هاَجّرخُأ] .(ًةريِعَش اوُقْلْخَيِل

 ٌدَشَأ» :َلاَك كك هللا َلوُسَر ّنَأ -اهّْنَع هلل َيِضَر- ةا نع [اهَكَو]
 .«هللا قلب َنوْماَضُي َنيِذَلا ِةماَِقلا موي اًباَدَع سالا

 يف ٍرّوَصُم لك :لوق ةا هللا َلوُسَر تعوَس :ساّبَ نبا نَع اج

 .هّتهَج يف اب ُبّذَعُب سَ ارَوَص ٍةَروُص ركب لعب ل
 | يف ًةَروُص َرَّوَص ْنَم» :ًاَعوُفرَم نع [اَمُهَلَول

 .خفاَتب َسْيَلَو «َحِوّرلا

 لظ هل ريوصتلا ناك نإ تارشحلاو رويطلاو تاناويحلاو نييمدآلا نم حاورألا تاوذ ريوصت )١(

 شايقلا يف روصلاك هل لظ ال ريوصتلا ناك نإو «عامجإلاب مارح يهف ةمسجملا ةروصلاك
 كلذ يف فلاخو ةعبرألا ةمئألا مهنمو ءاملعلا روهمج دنع مارح يهف ناردجلا ىلعو ساطرقلاو

 هتعضو يذلا رْثَّسلا ثيدحك صوصنلاب نوجوجحم مهو اهزاوجب اولاقف نيعباتلا ضعب

 ىلع يتلا روصلل ةي يبنلا وحمو «ناتعطق لعج ىتح ليربج لخدي ملف بابلا ىلع ةشئاع
 الإ ةروص عدت ال :يلع نع يدسألا جاّيلا بأ ثيدحو .ةكم حتف موي ءاملاب ةبعكلا ناردج

 سكع اهنإ :مهطوقو (ةيفارغوتوفلا) ةيسمشلا روصلل نيرصاعملا ضعب ةحابإ امأ ءاهتسمط

 هزاوج باوصلاف هيف حور ال امو رجشلا ريوصت امأو «عقاولل ةرباكم اذهف لظ ال سبح اهنأو

 ال امو رجشلا رّوصف ًالعاف دب ال تنك نإف سابع نبا لاق اك فيعض فالح هيف ناك نإو
 ال هوحنو رجشلاو «حورلا اهيف خفني نأ فّلُك١ :ثيدحلا يف هلوق هتحابإ ىلع لديو هيف حور

 .هيف حور



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل اانا«

 خا
 ركذ دقو .هباذعو مهل هللا ةبوقع ميظع نم :يأ .«نيروصملا يف ءاج ام» :هلوق

 بر وهف رمألاو قلخلا هل ىلاعت هللا نأل ؛هللا قلخب ةاهاضملا يهو «ةلعلا ويب يبنلا

 لعجو «تاقولخملا عيمج روص يذلا وهو «ءيش لك قلاخ وهو .هكيلمو ءيش لك

 قل ویس لک سعد ىر #1 :ىلاعت هللا لاق اك «ةايحلا اهب لصحت يتلا حاورألا اهيف

 ةنيوس مش ( نيم وام نم لس احم ( ٍنيِط نِم نسال َقْلَحَأَدَبَو

 4© ےرڑگ نکاتی ہل َردصِبلاَو مم َعْمَّسلَأ مُكَل َلَعَحَو ویوز نمو ف َحَّشنَو
 .(1-9/ :ةدجسلا)

 راص ةميهبو ناسنإ نم ىلاعت هللا هقلخ ام لكش ىلع ةروصلا روص امل روصملاف

 حورلا اهيف خفني نأ فّلُكو «ةمايقلا موي هل ًاباذع رَّوص ام راصف «هللا قلخل ًايهاضم

 .بونذلا ربكأ نم هبنذ نأل ؛ًاباذع سانلا دشأ ناكف «خفانب سيلو

 «ناويحلا نم ىلاعت هللا هقلخ ام لاثم ىلع ةروص رَّوص نميف اذه ناك اذإف

 نم ًائيش هل فرصو «هقلخب ههّبشو «نيملاعلا برب قولخملا ىّوس نم لاحب فيكف

 لمع لك نم هريغ هقحتسي ال اب هدحو هودبعيل الإ قلخلا هللا قلخ ام يتلا ةدابعلا

 هقحتسي ال نمل هقح فرصب قلاخلاب قولخملا ةيوستف !؟هاضريو دبعلا نم هللا هبحي

 هللا يصَع بنذ مظعأ وه «سدقتو یلاعت هب صتخا یف هل ًاكيرش هلعجو «هقلخ نم
 صالخإو .هنع يهنلاو كرشلا اذه نايبل «هبتك لزنأو .هلسر لسرأ اذهلو .هب ىلاعت

 نم كلهأو مهعاطأ نمو هلسر لاعت ثلا ىجنف .للعت هل هعارنأ عيمجب ةدابعلا

 ُدْوْمياَل هلال 8 بنذ نم همظعأ اف «ديدنتلاو كرشلا ىلع رمتساو «ديحوتلا دحج

 خانا شب كرش نمو »)۸ :ءاسنلا) 4 اکو نسل ! كلذ نود ام َرْفْعَيَو هب كرس نأ
 رفعت

 .)1 :جحلا) 4 ٍقِحَس م ناکم ىف ۶ لآ هي ىوهت 3 وک ا جرو
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asرا ع يَ ام لع كب الأ :ٌنلَع يِل لاق :َلاَق جاي  
- 

3 

 .«ةتيوسألإ ارم م اق الو ءاهتسَمَط الإ ؛ًةَروُص عَ ْنَأ اک هلل

 يضر- يلع يل لاق -نيصح نب ناّيح- يدسألا جايا بأ نع ملسلو» :هلوق

 الإ ةروص عدت ال نأ ؟ِهِكي هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ -هنع هللا

 .(هتيوسالإ ًافرشم ارق الو ءاهتسمط

 هللا قلخل اهتاهاضملف روصلا امأ .كلذل ًايلع ثعب هيب يبنلا نأب حيرصت هيف

 عئارذ نم وهو ءاهميظعتو اهءابرأب ةنتفلا نم اهتيلعت يف الف روبقلا ةيوست امأو

 هدصاقمو نيدلا حلاصم نم هلاثمأو اذه ىلإ ممها فرصف ؛هلئاسوو كرشلا

 ةنتفلا تمظعو «روذحملا عقو رومألا هذه يف لهاستلا يف عقو الو «هتابجاوو

 لج امل اوفرصف ءامل نيمظعملا نيدباعلا لاحرل ًاطحم تراصو «روبقلا بابرأب

 ءروذنلاو ءامل حبذلاو ءاه عرضتلاو «ةثاغتسالاو ةناعتسالاو ءاعدلا نم ةدابعلا

 .روظح كرش لك نم كلذ ريغو
 يف هيك هللا لوسر ةنس نيب عمج نمو :”-هللا همحر- ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 سانلا رثكأ هيلع ام نيبو «هباحصأ هيلع ناك امو «هنع ىو «هب رمأ امو روبقلا

 لوسر ىهنف «ًادبأ ناعمتجي ال ثيحب هل ًاضقانم «رخآلل ًاداضم امهدحأ ىأر مويلا
 اهذاختا نع ىبنو ءاهيلإو اهدنع نولصي ءالؤهو «روبقلا ىلإ ةالصلا نع ةي هللا

 هللا تويبل ةاهاضم دهاشم اهتومسيو .دجاسملا اهيلع نونبي ءالؤهو «دجاسم

 ءاهيلع ليدانقلا داقيإ ىلع فوقولا نوفقوي ءالؤهو ءاهيلع جرسلا داقيإ نع ىبنو

 اهل نوعمتجيو «كسانمو ًادايعأ اهنوذختي ءالؤهو ءاديع ذختت نأ نع ىبنو
 يبأ نع 'هحيحص» يف ملسم ىور اک اهتيوستب رمو «رثكأ وأ ديعلل مهعامتجاك

 (ملسم) دنع وهو يفش نب ةماث ثيدحو -بابلا ثيدح ركذف- يدسألا جايهلا

 .«نافهللا ةئاغإ» يف (1)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا(

 رمأف ءانل بحاص يفوتف «سدورب مورلا ضرأب ديبع نب ةلاضف عم انك» :لاق ًاضيأ

 ءالؤهو «اهتيوستب رمأي يب هللا لوسر تعمس :لاق مث ءيّوُسف هربقب ةلاضف

 اهيلع نودقعيو «تيبلاك ضرألا نع اهنوعفري «نيثيدحلا نيذه ةفلاخ يف نوغلابي

 نع «هحيحص)» يف ملسم ىور اى «هيلع ءانبلاو ربقلا صيصجت نع ىبنو «بابقلا

 دعقي نأو ءربقلا صيصجت نع ةي هللا لوسر ىهن» :لاق -هنع هللا ىضر- رباج

 نع «هننس)» يف دواد وبأ ىور اى ءاهيلع ةباتكلا نع ىبنو «هيلع ىنبُي نأو هيلع

 لاق «اهيلع بتكي نأو روبقلا صيصجت نع ىهن يب هللا لوسر نأ» رباج
 اهيلع نوبتكيو «حاولألا اهيلع نوذختي ءالؤهو حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 نأ ًاضيأ رباج نع دواد وبا ىور امك ءاهمارت ريغ اهيلع دازي نأ یہنو «هريغو نآرقلا
 ءالّؤهو «هيلع دازي وأ «هيلع بتكي وأ ءربقلا صصجي نأ ىهن» :ِي هللا لوسر

 نوهركي اوناك :يعخنلا ميهاربإ لاق .راجحألاو صجلاو رجآلا هيلع نوديزي

 ."''مهروبق ىلع رجآلا

 ءجرشلا اهيلع نيدقوملا ًادايعأ اهيذختملا ءروبقلل نيِمّظعملا ءالؤه نأ دوصقملاو

 امل نواح يي هللا لوسر هب رمأ ال نوضقانم بابقلاو دجاسملا اهيلع نونبي نيذلا

 «رئابكلا نم وهو اهيلع جرسلا داقيإو ءدجاسم اهذاختا كلذ نم مظعأو «هب ءاج

 .هميرحتب مهريغو دمحأ باحصأ نم ءاهقفلا حرص دقو
 هيف نألو «هلعف نم نعلي مل اهيلع جرسلا ذاختا حيبأ ولو :يسدقملا دمحم وبأ لاق

 :لاق .مانصألا ميظعت هبشأ روبقلا ميظعت يف ًاطارفإو «ةدئاف ريغ يف لاملل ًاعييضت

 دوهيلا هللا نعل» :لاق ايب يبنلا نألو «ربخلا اذهل روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا زوجي الو

 نألو «هيلع قفتم «-اوعنص ام رذحي- دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 ءاهيلإ برقتلاو اه دوجسلاب مانصألا ميظعت هبشي اهدنع ةالصلاب روبقلا صيصخت

 اهب حسمتلاو «مهروص ذاختاب تاومألا ميظعت مانصألا ةدابع ءادتبا نأ انيور دقو

 .ةيهيزنت ةهارك رانلا هتسم ءيش عضوي نأ هركف رانلاب قرحأ هنأل )١(



 ديمحلا زيزهلاريسيت

 .ىهتنا .اهدنع ةالصلاو

 اوعضوو ؛ًاجح روبقلل اوعرش نأ ىلإ نيكرشملا لالُصلا ءالؤهب رمألا لآ دقو
 جح كسانم» :هاس باتك كلذ يف '''مهتالغ ضعب فّئص ىتح «كسانم اهل
 نيدل ةقرافم اذه نأ ىفخم الو «مارحلا تيبلاب روبقلا هنم ةاهاضم «دهاشملا

 هعرش ام نيب ميظعلا نيابتلا اذه ىلإ رظناف «مانصألا داّبع نيد يف لوخدو «مالسإلا

 ءالؤه هعرش ام نيبو «روبقلا يف هركذ مدقت امع يهنلا نم هدصقو ي٤ هللا لوسر
 .هرصح نع زجعي ام دسافملا نم كلذ يف نأ بير الو «هودصقو

 .اهيلإ رفسلا اهنمو ءًادايعأ اهذاختا :اهنمو ءاهب ناتتفالا يف عقوملا ميظعت :اهنمف

 ةرواجملاو اهيلع فوكعلا نم اهدنع لعفي اب مانصألا داّبع ةهباشم :اهنمو

 ةرواجملا ىلع اهدنع ةرواجملا نوحجري اهدابعو ءاهيلع روتسلا قيلعتو ءاهدنع

 مهدنع ليولاو ءدجاسملا ةمدخ نم لضفأ اهتنادس نوريو ءمارحلا دجسملا دنع

 .اهتندسلو اهل رذنلا :اهنمو ءاهيلع قّلعملا ليدنقلا ئفطي ةليل اهمّيقل
 ءادعألا ىلع رصنيو «ءالبلا فشكي اهب نأ اهيف نيكرشملا داقتعا :اهنمو

 راجتو «مولظملا رصنيو «جئاوحلا ىضقتو «بوركلا جّرفُتو ؛ءامسلا ثيغ لزنتسيو
 .كلذ ريغ ىلإ فتاخلا

 .اهيلع

 .اهدنع لعفي يذلا ربكألا كرشلا :اهنمو

 دنع لعفي ام مهيذؤي مهنإف «مهروبقب نوكرشملا هلعفي |ب اهباحصأ ءاذيإ :اهنمو

 هلعفي ام هركي -مالسلا هيلع- حيسملا نأ اك ةيهاركلا ةياغ هنوهركيو «مهروبق
 هابشأ هلعفي ام مهيذؤي خياشملاو ءايبنألا نم هريغ كلذكو «'''هربق دنع ىراصنلا

 ميو # :ىلاعت لاق اك مهنم نوؤربتي ةمايقلا مويو ءمهروبق دنع ىراصنلا

 .ةعيشلا نم دبعم نبا وهو )١(

 .هومعز يذلا يأ (؟)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 ھے حو A وو + رھ 02 يرش د

 مه مأ كالؤله ىداسبع متللضأ متنا ل

aiمس رر ا ےک ع و ا ا  
 نكلو ءآَيلَوأ نم كلود نم دست نأ انآ یب ناک ام كنس اولاق 0 لييشسلا اولسض

 eros 2 سرح رش سس الس س م

 هللا لاق «( 1١17-١18 :ناقرفلا) 40 رو موق اوناكو ركل اوس ٌقَح مش ءآَسباَءَو

 ذو :ىلاعت لاقو .4 تسولف امی مُكوْبَدَك ْدَفَهإ» :نيكرشملل یلاعت
 ام تلحس لاَ وأ نود ني يهل أَوِ سان تلف تنأَ جرم نبأ سیلی
 م ويوم :ىلاعت لاقو «ةيآلا 1١( :ةدئانل) 14 یب یل سیا ام لوكان يل نكي

 004 و ر د رس رور م
 هللا نود نم کود عی ام هرسحيي

 هب ا ى ت 3

 و ار چ رے ےو هو 2 ےس لس رسل مساس سل رس ص للا ل راک رس رس

 نم اتو تأ كَنحَبْس أولا (نا تودبعي واڪ مَيِإ تلوم ةكيلملل لوق مث ایج
 ا
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 .(4)- :اس) 0( نونو مهب مهراكحأ نجلا نودبَعيأو اک لب ههنود

 .عدبلا ءايحإو ننسلا ةتامإ :اهنمو

 عم اهنودصقي روبقلا دابع نإف «هللا ىلإ اهبحأو عاقبلا ريخ ىلع اهليضفت :اهنمو

 ال اب ىتوملا ىلع ةمهاب فوكعلاو «بلقلا ةقرو عوشخلاو «مارتحالاو ميظعتلا

 .هنم ًابيرق الو هريظن اهيف مهل لصحي الو دجاسملا يف هنولعفي

 «ةرخآلا رّكذت وه انإ روبقلا ةرايز دنع اب لوسرلا هعرش يذلا نأ :اهنمو
 ؛هل ةيفاعلا لاؤسو «هل رافغتسالاو «هيلع محرتلاو هل ءاعدلاب روزملا ىلإ ناسحإلاو

 اوسكعو «رمألا نوكرشملا ءالؤه بلقف «تيملا ىلإو هسفن ىلإ ًانسحم رئازلا نوكيف
 هلاؤسو «هب ءاعدلاو هءاعدو تيملاب كرشلا ةرايزلاب دوصقملا اولعجو نيدلا

 اوراصف «كلذ وحنو «ءادعألا ىلع مهل هرصنو «هنم ةكربلا لازنتساو .مهجئاوح

 .تيملا ىلإو مهسفنأ ىلإ نيئيسم
 نكقمت الف ةعيرذلل ًادس روبقلا ةرايز نع لاجرلا ىه دق ةي هللا لوسر ناكو

 اولوقي نأ مهاهنو .هعرش يذلا هجولا ىلع اهترايز يف مهل نذأ مهبولق يف ديحوتلا
 .العفو ًالوق اهدنع كرشلا رجه ا مظعأ نمو ءأرجه

 :ِكَع هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع «ملسم حيحص» يفو



 ديمحلا زيرعلاريسيت

 لاق -|مهنع هللا يضر- سابع نبا نعو ء«توملا مكركذت اهنإف ؛روبقلا اوروز»

 لهآ اي مكيلع مالسلا :لاقف .ههجوب مهيلع لبقأف «ةنيدملا روبقب كك هللا لوسر ٌرم»
 .هنسحو يذمرتلاو دمحأ هاور «رثآلاب نحنو انفلس متنأ «مكلو انل هللا رفغي «روبقلا

 اهيف دجت له اهايإ مهملعو «هتمأل يب هللا لوسر اهعرش يتلا ةرايزلا هذهف

 ؟هجو لك نم هيلع مه امل ةداضم اهدجت مأ ؟عدبلاو كرشلا لهأ هدمتعي ام ًائيش

 ام الإ ةمألا هذه رخآ حلصي نل :-هللا همحر- سنآ نبا كلام لاق ام نسحأ امو

 مهنأيإ صقنو «مهئايبنأ دوهعب ممألا كست فعض املك نكلو وأ حلصأ

 .كرشلاو عدبلا نم هوثدحأ اب كلذ نع اوضرعأ

 ملس اذإ مهدحأ ناك ىتح «هبناج اومحو ديحوتلا حلاصلا فلسلا درج دقلو

 مث «ربقلا رادج ىلإ هرهظ لعجو «ةلبقلا لبقتسا ءاعدلا دارأ مث هيب يبنلا ىلع

 وعدي ال ىتح «ءاعدلا تقو ةلبقلا لبقتسي هنأ :ةعبرألا ةمئألا كلذ ىلع صنوءاعد

 دّرجف «ةدابعلا وه ءاعدلا» :هريغو يذمرتلا يفو «ةدابع ءاعدلا نإف ءربقلا دنع

 نم ةا هللا لوسر هيف نذأ ام الإ اهنم روبقلا دنع اولعفي ملف هلل ةدابعلا فلسلا

 ةريره يأ نع دواد وبأ جرخأو «مهيلع محرتلاو محل رافغتسالاو اهباحصأل ءاعدلا

 اوُّلصو ءأديع يربق اولعجت الو ءًاروبق مكتويب اولعجت ال١ :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق

 .ريهاشم تاقث هتاورو «ديج هدانسإو «متنك ثيح ينغلبت مكتالص ناف لع

 ءاعدلاو اهيف ةالصلا نع اهولّطعت ال :يأ :«ًاروبق مكتويب اولعجت الو» :هلوقو

 يرحت نع ىهنو تويبلا يف ةدابعلا يرحتب رمأف «روبقلا ةلزنمب نوكتف «ةءارقلاو
 .مههابشأو ىراصنلا نم نوكرشملا هيلع ام دض اذهو «روبقلا دنع ةلفانلا

 الإ اهملعي ال يتلا ةميظعلا دسافملا نم ًادايعأ اهذاختاو «روبقلا ميظعت يف نإ مث

 هذه رخآ حصي نل :ىورُتو ءاطوأ حلصأ ام ال ةمألا هذه رخآ حلصُي نل ةلمجلا هذه ىورُت )١(

 .اهوأ هب حّلَص اهب الإ ةمألا



 ديمحلا زيرعلا ريسيت

 حيبقتو نيجهتو «ديحوتلا ىلع ةريغو هلل راقو هبلق يف نم لك هلجأل بضغي ام هللا

 اهليبقتو ءا فاوطلاو ءاهيلإ ةالصلاو ًادايعأ اهذاختا :'""دسافملا نمف

 مهلاؤسو مهب ةثاغتسالاو ءاماحصأ ةدابعو ءابمارت ىلع دودخلا ريفعتو ءاهمالتساو

 ريغو «تافهللا ةثاغإو تابركلا جيرفتو ءَنْيَّدلا ءاضقو ةيفاعلاو قزرلاو رصنلا

 ةالغ تيأر ولف «مهاثوأ اهنولأسي ناثوألا داّبع ناك يتلا «تابلطلا عاونأ نم كلذ

 ديعب ناكم نم اهوأر اذإ باودلاو راوكألا نع اولزن دقو ءاديع اط نيذختملا

 مهتاوصأ تعفتراو «سوؤرلا اوفشكو « ضرألا اولَّبقو «هابحجلا امل اوعضوف

 ىلع حبرلا يف اوبرأ دق مهنآ اوأرو «جيشنلا مه عمست ىتح اوكابتو «جيجضلاب

 نم هزرحي ملام رجألا نم اوزرحأ دق مهنأ اوأرو نيتعكر ربقلا دنع اولص اهنم اوند

 تيملا نم ًالضف نوغتبي ءادجس ًاعكر ربقلا لوح مهارتف «نيتلبقلا ىلإ ىلص

 .ًانارسخو ةبيخ مهفكأ اوؤلم دقو ءًاناوضرو

 تاوصألا نم عفتريو «تاربعلا نم كانه قاري ام -ناطيشلل لب- هللا ريغلف

 «تافهللا ةثاغإو «تابركلا جيرفت نم لأسيو .تاجاحلا نم تيملا نم بلطيو

 ىلع كلذ دعب اونثنا مث «تايلبلاو تاهاعلا يوذ ةافاعمو «تاقافلا يوذ ءانغإو

 مث «نيملاعلل ىدهو ًاكرابم هللا هلعج يذلا مارحلا تيبلاب هل ًاهيبشت «نيفئاط ربقلا

 .مالتسالاو ليبقتلا يف اوذخأ

 كلت هيدل اورفع مث ؟مارحلا تيبلا دفو هب لعفي امو دوسألا رجحلا تيأرأ

 اولمك مث «دوجسلا يف هيدي نيب كلذك رفعت مل اأ هللا ملعي يتلا دودخلاو هابجلا

 .«نافهللا ةثاغإ» يف ميقلا نبا مالك نم )١(



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 مهتالص تناكو «نيبارقلا نثولا كلذل اوبّرق دقو ءقالخ نم هللا دنع مهل نكي مل

 :لوقيو ًاضعب مهضعب ئنهي مهتيأر ولف «نيملاعلا بر هللا ريغل مهابرقو مهكسنو
 عيبي نأ نيفلختملا ةالغ مهلأس اوعجر اذإف ءاظحو ًارفاو ًارجأ مكلو انل هللا لزجأ

 كجحب الو ال :لوقيف .مارحلا تيبلا ىلإ فلختملا ةجحب ربقلا ةجح باوث مهدحأ

 .ماع لك

 ذإ مهالضو مهعدب عيمج انيصقتسا الو «مهنع هانيكح اميف زواجتن ملو ءاذه

 حون موق يف مانصألا ةدابع ادم اذهو «لايخلا يف روديو «لابلاب رطخي ام قوف يه

 دس رومألا مهأ نم نأ ملعي هقفلاو ملعلا نم ةحئار ىندأ مش نم لكو «مدقت اک

 لوؤي ام هنع يمن ام ةبقاعب ملعأ عرشلا بحاص نأو ءروظحملا اذه ىلإ ةعيرذلا

 رشلاو «هتعاطو هعابتا يف ىدحلاو ريخلا نأو «هيلع هدعوتو هنع هيه يف مكحأو «هيلإ

 .همالك ىهتنا .هتفلاخمو هتيصعم يف لالضلاو
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 .نيروصملا يف ديدشلا ظيلغتلا :ىلوألا

 نمم ملظأ نموا :هلوقل هللا عم بدألا كرت وهو ءةلعلا ىلع هيبنتلا :ةيناثلا

 ."”(ىقلخك قلخي بهذ

 وأ ةيح وأ ةرذ اوقلخيلف» :هلوقل مهزجعو «هتردق ىلع هيبنتلا :ةثلاثلا

 .(ةريعش

 .اباذع سانلا دشأ مهنأب حيرصتلا :ةعبارلا

 .منهج يف روصملا اهب بذعي اسفن ةروص لك ددعب قلخي هللا نأ :ةسماخلا

 .حورلا اهيف خفني نأ فّلكُي هنأ :ةسداسلا

 .تدجو اذإ اهسمطب رمألا :ةعباسلا

2 2 2 

 .كرشلا ىلإ ةليسو اهنوكو )١(



 يج برج
 ېی ور ؛ حو ےگ

 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 فلحلا ةرثك يف ءاج ام

 .(م4 :ةدنال 4 كنسي اوظ محا : َلاَعَت هللا ُلوَقَو 9

 : عيل
 هللا لوقو «ديعولاو هنع يهنلا نم :يأ :«فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب» :هلوق

 .(84 :ةدئامل) يدمي اوله خأوإ» :ىلاعت

 نبا نع نيرسفملا نم هريغ ركذو «ريفكت ريغب اهوكرتت ال :ريرج نبا لاق
 الف ثنحلا نع "ہکنایأ اوظفحا :نورخآ لاقو «'"«اوفلحت ال ديري» :سابع

 .اوثنحت

 «نامزالتم نيلوقلا نإف ؛سابع نبا هركذ يذلا ىنعملا ةيآلا نم دارأ فنصملاو

 ميظعتلا مدعو فافختسالا نم هيلع لدي ام عم ثنحلا ةرثك فلحلا ةرثك نم مزليف

 .همدع وأ بجاولا ديحوتلا لاك يفاني امم كلذ ريغو ءهلل
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 .فلحلا اورثكت ال ينعي )١(

 :رعاشلا لاق ؛ةثالث لاوقأ (۲)

 تربةبلألاه :تردصاذإ هنيميل ظفاحايالألا ل يلق



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 4 3 هر ۶ هس يمد 00
 :ٌلوقي هل هللا لوش ٌتعمَس :َلاَق هلع هللا يضر ٌَريَرُ يآ نڪ

 ا (بْسَكْل ٌةَفَحْ دق ٌةَقَحَم قَعْلَسلِ َةَقَمَْم م فلخلا»

 :لوقي هب هللا لوسر تعمس لاق -هنع هللا يضر- ةربره يبأ نع١ :هلوق

 ءملسمو يراخبلا :يأ .«[هاجرخأ] بسكلل ةقحمن .ةعلسلل ةقفنم فلحلا

 .يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو

 اذكب اهارتشا هنأ وأ ءاذكو اذك اهيف يطعأ هنأ ةعلس ىلع فلح اذإ هنأ ىنعملاو

 ءاهتميق ىلع ةدايزب اهذخأيف هيلع فلح ايف ًاقداص يرتشملا هنظي دقو ءاذكو

 قحمب بقاعيف «ىلاعت هللا ىصع دق نوكيف «ةدايزلا يف ًاعمط فلحو «باذك عئابلاو

 يتلا ةدايزلا كلت نم مظعأ صقنلا نم هيلع لخد هبسك ةكرب تبهذ اذإف «ةكربلا

 لاني ال هللا دنع امو ءاسأر ةعلسلا كلت نمث بهذ (برو «هفلح ببسب هيلع تلخد

 .باقعو باهذو لالحمضا اهتبقاعف يصاعلل ايندلا تفرخزت نإو «هتعاطب الإ
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 ْمهيكَرُي الو هللا ْمُهُمَّلَكُي ال هلل :َلاَك لک هلل | َلوُسَر نأ َناََس نع

 عاب هلا لق لر كيكتسُم ٌلْئاَعَو ناز طوب مي اع مه

 .!حيجص تسب يناربطلا ها ر دنیوي الإ ُيبيَألَو دنیوی الإ يرّشَيال
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 مهملكي ال ةثالث :لاق كك هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- ناملس نعو» :هلوق

 هللا لعج لجرو «ربکتسم لئاعو «ناز طميشأ :ميلأ باذع مهو مهيكزي الو هللا

 .([ حيحص دنسب يناربطلا هاور] «هنيميب الإ عيبي الو «هنيميب الإ يرتشي ال هتعاضب

 دهشو ةنيدملا ِلَك يبنلا مدقم ملسأ «هللادبع وبأ «يسرافلا ناملس هلعل :نالسو

 يبنلا لاق امهريغو طمّسلا نب ليبح رسو «يدهنلا نامثع وبأ هنع ىور «قدنخلا

 رذ ابأو ءًايلع :ةعبرأ يباحصأ نم بحي هللا نإ «تيبلا لهأ انم نالس» :ِنكي

 ًاريمأ ناملس ناك :نسحلا لاق .هجام نباو يذمرتلا هجرخأ.«دادقملاو «"”ناملسو

 ةفالخ يف يفوت ءاهفصن سبليو اهفصن شرتفي ةءابع يف مهب بطخي ًافلأ نيثالث ىلع
 هنأ لمتحيو ةنس نيسمخو ةئمثالث نع نيثالثو تس ةنس -هنع هللا يضر- ناثع

 .يّبَّضلا سوأ نب رماع نب ناملس
 ءالؤه نع سدقتو "ىلاعت برلا مالك يفن :«هللا مهملكي ال ةثالث» :هلوق

 ةلدألاو ؛هلاك تافص نم ةفص مالكلا نأو «هعاطأ نم ملكي هنأ ىلع ليلد ةاصعلا

 ةنسلا لهأ هيلع يذلا وه اذهو «هنيبأو ءيش رهظأ ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع

 ىلاعت هتئيشمب عقي لعفلا نأو «هناحبس هللاب لاعفألا مايق نيققحملا نم ةعامجلاو

 .ةددشملا ةلمهملا نيسلا رسكب طمّسلا نب «نيسلا مضب ليبحّرُش )١(

 .يهنم هللا ىلإ بحأو «ةعبرألا ءالؤه نم لضفأ رمعو ركب ابأ انأ كلذو ةراكن هنتم يف ثيدحلا (؟)

 يف ظفاحلا لاق اك وهو «كيرش ثيدح نم الإ هفرعنال» :يذمرتلا لاق «فيعض هدنسو

 .«ءاضقلا يلو نأ ذنم هظفح ريغت اريثك ءيطخي قودص» :بيرقتلا

 طخس مالك مهملكي امنإو اضرلا مالك يفن دارملاو ()



 ديمحلا زيزعلا ريسيت

 لوقي امك «عونلا ميدق داحآلا ثداح وهف «هب ًافصتم لزي ملو ًائيشف ًائيش هتردقو

 رئاسو دمحأو يعفاشلا باحصأ نم مهريغو ثيدحلا باحصأ ةمئأ كلذ

 4( وكيف نک هَل لوی نأ ایس دارا آد :ُهُرَمَأ اما :ىلاعت لاق اک فئاوطلا

 نآرقلا يف كلذو ًاضيأ لابقتسالاو لاحلا ىلع ةلادلا فورحلاب ىتأف (۸۲ :سي)
 . رشک

 نأ زا اذهف :-ةاغلا ينعي اتل اولاق | اذإف :-هللا هحر- مالسإلا خيش لاق

 ؛لمجت ثداوحلا ظفلو ؛لقعلا حيرص عم كلذ نمضتت ةنسلاو نآرقلا صوصنو

 ءاشي ام هب موقي نكلو كلذ نع هّرنُم ىلاعت هللاو .صئاقنلاو ضارعألا هب داري دقف

 وه :حيحصلا لوقلاو ءةنسلاو باتكلا هيلع لد ام «كلذ وحنو هلاعفأو همالك نم

 نبا لاق امك «ءاش اذإ ً(لکتم هللا لزي مل :نولوقي نيذلا ثيدحلاو ملعلا لهأ لوق

 .ه.أ .ةنسلا ةمئأ نم امهريغو لبنح نب دمحأو كرابملا

 هللاو .هرمأو هتئيشمب اهل هداجيإو ءاهيلع هتردق :هب ثداوحلا مايق ىنعمو :تلق

 .ملعأ

 «مهتبوقع تمظع مهبنذ مظع امل .«ميلأ باذع ممهو مهيكزي الو» :هلوق

 .تابوقعلا مظعأ يه يتلا ثالثلا هذهب اوبقوعف

 يف فعض ةيصعملا يعاد نأل كلذو هل ًاريقحت هرغص .«ناز طميشأ» :هلوق

 نم هفوخ مدعو «روجفلاو ةيصعملا ةبحم :انزلا ىلع هل لماحلا نأ ىلع لدف «هقح

 فالخب «هيلع ةبوقعلا ظيلغت بجوي اهلعف عم ةيصعملا ىلإ يعادلا فعضو .هللا

 هسفن ىلع عجري دقو «هللا نم هفوخ عم هبلغت دق هنم ةوهشلا يعاد ةوق نإف «باشلا

 .عجريو يهتنيف ةيصعم لا ىلع اهمولو «مدنلاب



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 يف ربكلا ىلإ يعادلا نأل .ربكلا ىلإ هوعدي ام هل سيل ربكتسملا لئاعلا كلذكو

 ءربكتسي نأ ىلإ هل يعاد ال ريقفلا «لئاعلا»و ةسايرلاو معنلاو لاملا ةرثك بلاغلا

 «هبلق يف نماك «هل ةعيبط ربكلا نأ ىلع لدي هيلإ يعادلا مدع عم هرابكتساف

 .يصاعملا ربكأ نم وه يذلا ميمذلا قلخلا اذه ىلإ يعادلا مدعل هتبوقع تمظعف

 هب فلحلا يأ .فيرشلا مسالا بصنب .«هتعاضب هللا لعج لجرو» :هلوق

 ناك نإ اهبحاص نأ ىلع لدت لامعأ هذهو .هيلع هتبلغو هل هتمزالمل هتعاضب هلعج

 هناسل ىلع رهظو هبلقب ماق ام بسحب .ةفيعض هلامعأو فيعض هديحوتف ًادحوم
 ةمالسلا هللا لأسن .اهيلإ يعادلا ةلق ىلع ةميظعلا يصاعملا كلت نم هلمعو

 .هاضري الو انبر هبحي ال لمع لك نم هللاب ذوعنو «ةيفاعلاو
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 1 0008 هر 2 رص ص
 5 وسر لاق :لاق -ُهنَع هللا يصر“ نيصح نب ن نَع 'حيِحّصلا» يفَو

 Ai o2 هوس گر لا 0 7 هم

 الق :نآَد َرْمِع لاق ول َ نيا منج ا ينرد يټم دمأ رہ رخ : لع هللا

 لَو َنوُدَهْشَي اوت مدن نإ ع م نلت وأ كَ 6 هنر دعب رکا ير
 و 0 ر 1 - 4 عر ص ا

 مهيف رِهظَيَو َنوُفوُي الو "”َنوُرُدْنَيَو َنوُنَمْؤُي الو نونو و «َنوُدَهْشَتْسُي

 .(ْنَمُّسلا

 «يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو «ملسم حيحص :يأ .«حيحصلا ينو» :هلوق

 .«مكريخ» :ظفلب يراخبلا هاورو

 لامعألاو ناهيإلاو ملعلا يف نرقلا كلذ لهأ ةليضفل .«ينرق يتمأ ريخ» :هلوق

 اهيف ريخلا بلغف «نولماعلا اهيف لضافتيو «نوسفانتملا اهيف سفانتي يتلا ةحلاصلا

 ملعلا اهيف رثكو «ناهيإلاو مالسإلا اهيف َّرتعاو هلهأو اهيف رشلا ّلقو ءهلهأ رثكو

 ةرثكو مهيف مالسإلا روهظل مهدعب نم ىلع اولضف «مهنولي نيذلا مث» ءالعلاو

 مظعتساو ركنأ عدبلا نم هيف رهظ امو .هب مئاقلاو هيف بغارلاو هيلإ يعادلا

 ترهظ دق تناك نإو عدبلا هذهف «ةضفارلاو ةيردقلاو جراوخلا ةعدبك «ليزأو

 .بتي ملو مهنم دناع نميف لتقلاو ناوملاو تقملاو لذلا ةياغ يف اهلهأف

 ثيدحلا يوار نم كش اذه .«ًاثالث وأ نيترم هنرق دعب ركذأ يردأ الف» :هلوق

 ةلضفملا نورقلا نأ تاياورلا يف روهشملاو .-هنع هللا يضر- نيصح نب نارمع

 نورفاوتم ءاملعلا نكل «هيف عدبلا ةرثكل ءلضفلا يف نيلوألا نود ثلاثلا «ةثالث

 ءافحلا نم ةثالثلا نورقلا دعب عقو ام ركذ مث «مئاق هيف داهجلاو رهاظ هيف مالسإلاو

 .طقف نيترم هئرق دعب ثيداحألا يف ظوفحملا )١(

 .«سوماقلا» يف اك رصن بابو برض باب نم اهمضو لاذلا رسكب :رّذنيو رني ()



 ر ديمحلا زيزعلاريسيت

 :('”نودهشتسُي الو نودهشي ًاموق مكدعب نإ مث» :لاقف .ءاوهألا ةرثكو «نيدلا يف

 فعضو «مهنيد ةلقل كلذو «قدصلل مهيرحت مدعو «ةداهشلا رمأب مهفافختسال

 .مهن|ميإ مدعو مهمالسإ

 وأ مهنم ريثك ىلع تبلغ دق ةنايخلا نأ ىلع لدي .«نونمتّؤي الو نونوخي» :هلوق
 .مهرثكأ

 هذه روهظف «مهيلع بجو ام نودؤي ال :يأ .«نوفوي الو نورذنيو» :هلوق

 .مهن|ميإ مدعو مهمالسإ فعض ىلع لدي ةميمذلا لامعألا
 معنتلاو مهتاوهش لينو ءايندلا يف مهتبغرل .”نمسلا مهيف رهظيو» :هلوق

 سانلا ىلع يأي ال» :سنأ ثيدح ينو ءا لمعلاو ةرخآلا رادلا نع مهتلفغو ءاهب

 لاز امف مكيبن نم هتعمس :سنأ لاق «مكبر اوقلت ىتح هنم رش هدعب يذلاو الإ نامز

 ىلإ بستني نميف ىتح مهنم ريثك يف عدبلاو كرشلا رهظ ىتح ةمألا يف ديزي رشلا
 .فينصتلاو ميلعتلل ردصتيو ملعلا

 ًارثنو اظن كلذ يف اوفّتصو «عدبلاو لالضلاو كرشلا ىلإ اوعد دق لب :تلق

 .هبضغ تابجوم نم هللاب ذوعتف
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 نأب هربخي هنإف قحلا عايض يشخو اهبحاص اهب ملعي ملو ةداهش هدنع ناك اذإ كلذ نم ىنثتسُي )١(

 يتأي يذلا يتمأ ريخ» :ثيدحل ةرايس وأ هتاذب هيلإ نايتإلاب هفلكي الئل هيلإ ىتأي وأ ةداهش هدنع
 ٠ .«اهأسي نأ لبق ةداهشلاب

 دنع ةقلخ نمسلا نوكي دقو «ةلضفملا نورقلا دعب يتلا ةنمزألا يف سانلا ىلع بلغألا وه اذه )١(

 .اهل لمعو ةرخآلا يف ةبغرو ربخ هيف ناك نإو سانلا ضعب



 0 a3 o ت 0 0 e 2 هَ ص ر 9

 َنيِذلا مث ءينَرَف سانلا ُرْيََ» :لاق 4ب ّيبنلا نأ :دوعسم نبا نع [هيِفَو]
 وع ےس سه مع عر ر يح هس 2 1 هوس ر 5 >2 هوس ر

 هنیمب هيمي ْمِهِدَحأ ةداهش َقِبْسَت موق كى د و 1 يذلا 5 م

 ريخ :لاق يب يبنلا نأ -هنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نبا نع هيفو» :هلوق

 ةداهش قبست موق ءيجي مث '' مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث «ينرق سانلا
 .«هتداهش هنيميو «هنيمي مهدحأ

 ةداهشلا رمأ فخف داعملا يسنو ءايندلا ىلإ هتبغر فرص نم لاح هذهو :تلق

 وه اذهو كلذب هتالابم مدعو هللا نم هفوخ ةلقل ؛ءادأو ًالّمحت هدنع نيميلاو

 لوألا مالسإلا ردص يف عقو دق اذه ناك اذإف «ناعتسملا هللاو رثكألا ىلع بلاغلا

 .رذح ىلع سانلا نم نكف «فاعضأب ركأ هدعب ايف
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 ةالابملا ةلقو ءافحلاو ريغتلا لصحي ةلضفملا ةثالثلا نورقلا دعب هنأ هيفو نينرق الإ هنرق دعب سيل )١(

 .نيدلاب

 .نينرق الإ هنرق دعب سيل ()



 سسس ب ب ديمحلا زيزعلاريسيت

 .اًراَغِص ُنحَنَو ِدهَعلاَو ةداهشلا لع اََثوُبِرْصَي اوُناَك» :ٌُميِهاَرْبإ َلاَكَو

 دهعلاو ةداهشلا ىلع اننويرضي اوناك -ىعخنلا 00 ميهاربإ لاق» :هلوق

 مهمايقو مهرب مهتفرعمو مهناهيإ ةوقو نيعباتلا ملع ةرثكل كلذو :؛راغص نحنو

 نيدلا موقي الو ءداهجلا لضفأ نم هنأل ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةفيظوب
 كلذ «مهرضي اع مهيهنو «مهبر ةعاط ىلع راغصلا نيرمت يف ةبغرلا اذه يفو هب الإ

 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 فاكرك

 .ديزي نبا وه (۱)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مسبب ساو

 :لئاسم هيفو

 .ناهيألا ظفحب ةيصولا :ىلوألا

 .ةكربلل ةقحمم ءةعلسلل ةقفنم فلحلا نأب رابخإلا :ةيناثلا

 .هنيميب الإ يرتشي الو عيبي ال نميف ديدشلا ديعولا :ةثلاثلا

 .يعادلا ةلق عم مظعي بنذلا نأ ىلع هيبنتلا :ةعبارلا

 .نوفلحتسي الو نوفلحي نيذلا مذ :ةسماخلا

 .ثدحي ام ركذو ءةعبرألا وأ ةثالثلا نورقلا ىلع لب هؤانث :ةسداسلا

 .نودهشتسي الو نودهشي نيذلا مذ :ةعباسلا

 .دهعلاو ةداهشلا ىلع راغصلا نوبرضي فلسلا نوك :ةنماثلا
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 ديمحلا زيزعلاريسيت

 باب

 هيبن ةمذو هللا ةمذ يف ءاج ام

 ارش کو دمع اإل دبشر » :سوق دعي نمل
 ٩۱(. :لحنلا) اینک ڪم ع هلا متلعج دقو اه د يڪڪ 5

 . خللا
 .«هلوسر ةمذو هللا ةمذ يف ءاج ام بابا :هلوق

 أ دعب ًاوقوأو # :ىلاعت هللا لوقو

 ةيآلا 4 دايك مم لآ ُمُسلَعَج دقو اه ريو

 دوهعلاب ءافولا وهو «هب ىلاعت هللا هب رمأي امم اذهو :ريثك نبا داععلا لاق

 َدَحَب َنَمَأْلا وضل الو# :لاق اذهو «ةدكؤملا نايألا ىلع ةظفاحملاو «قيثاوملاو

 صع هللا ولم و :هلوقو اذه نيب ضراعت الو © اهدي

 4 كسي اوطَمَح ًارظَمُحَأَو رفح اذا إ ّمكِيَمَيَأ ةردمك كلذ # :هلوق نيبو مڪمل

 هللا ءاش نإ هللاو ينإ) :«نيحيحصلا» يف ةي هلوق نيبو «ريفكت الب اهوكرتت ال :يأ

 ««اهتللحتو اهنم ريخ وه يذلا تيتأ الإ اهنم ًاريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال
 انه ةروكذملا ةيآلا نيبو هلك اذه نيب ضراعت ال «ينيمي نع ترفكو» :ةياور يفو

 ةلخادلا اهب دارملا ناميألا هذه نأل © اَهريكحت دعب سيال وصفت الوإل :يهو

 :ةيآلا يف دهاجم لاق اذهلو «عنم وأ ثح ىلع ةدراولا ناميألا ال «قيثاوملاو دوهعلا يف

 .-اهيف ردغلاو |هضقن يأ- امهرافخإ مدعو هيبن ةمذو هللا ةمذ ميظعت بوجو ةمجرتلا هذه دوصقملا )١(

 .نيررضلا فخأ باكترا هيف (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت (

 معطم نب ريبج نع دمحأ مامإلا هاور ام هديؤيو ةيلهاجلا فلح :يأ فلحلا :ينعي

 مل ةيلهاجلا يف ناك فلح ايأو ءمالسإلا يف فلح ال» لكك هللا لوسر لاق :لاق

 ىلإ هعم جاتحي ال مالسإلا نأ :هائعمو ءملسم هاور اذكو «ةدش الإ مالسإلا هدزي

 اوناك امع ةيافك مالسإلاب كسمتلا يف نإف «هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك يذلا فلحلا

 .هبف

 E :هلوقو

 .اهديكوت

 ا ر و

 دعب ناهيألا ضقن نمل ديعوو ديدت 7 تولع ام ملعب هَ
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 زم ديمحلا زيزعلاريسيت

 وأ سيج لع ارم ر يأ اَذِإ اک هللا ٌُلوُسَر َناَك» :َلاَق هدير نَعَو

 يف هلل شاب اوُرغا» :َلاَقَق ءاَْيَح َنيِمِلْسملا نم ُهَعَم ْنَمَو هللا ىَوَقَتِب ُهاَضْوَأ

 لَو اوُلْتْمَت الو اوُردْعَت الو اوُلُعَت الو اوُرْغا لاب َرَمَك ْنَم اولا هللا ٍليِبَس

 - ْوَأ ٍلاَصِخ ِثآلَث لإ ْمُهْعْداَف ؛!”َنيكِرُْلا نم م َكّوُذَع َتيِقَلاَذإَو هاَديِلَو اولش

 «مآلشإلا ىلإ ْمُهَعدا م ُمُهْنَع فو مِهْنم بقا َكوُباَجَأ ام نها - لالخ

 يراه راك لإ خمر نب لرََا لإ هن یھ م باك كوباجأ نإ

 لع ام ْمِهَلَعَو َنيِرِجاَهُمْلل ام ْمُهَلك كي اوَُعَق نإ مآ موخو
 ٍباَرْغَأك َنوُنوُكَي ع ْمُهْخَأَ ءاَهْنِم اولو ْنَأ اوبا نق َنيرجاهَلا

 الإ يي يَ ءيا مَا يف نوک لَو ات هنا مح هيلع ي ير َنيلسلا

 لقا 55 وُباَجأ ْمُه ْنِإَف يج ا ٌمهْلأسَق اؤَبَأ ْمُه نإ ٌنيِمِلسمْلا َعَم اوده ْنَأ

 ا اح اَذِإَو ُمُهْلِتاَثَو هللاب ْنِعَتْساَف وبا ْمُه ْنِإَف ْمُهْنَع فك ْمُهْنِ

 ك مذ مُهَل لع ال ي ةَ هل هم ْمُهَل لمت نأ وفارق ٠ نصح

 و ذ "وُرِف نإ ْمُكَنِإَف ءَكِباَحْصأ ةَ ذو كو ُْهَل ْلعجا نکو یی

 يح اه ت او ەت يَ َةَمؤَو هلل ةَ اوُرِفْحَت نأ ْنِم ُنّوْهَأ ْمُكِباَحْصَأ
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 نضج لأ تْرَصاَح اإ "و

 كيك لع ىلع مهزن :أ ْنِكَلَو مُر ال5 فا مح لع مهرن نآ وُ

 .[مِلسُم ُهاَوَر] أل مآ هللا مح ْمِهِيِف ُبيِصُنَأ يِرذت ال كَ

 .حيحصلا ىلع ةءارب ةيآب صصخ مومعلا اذه )١(

 نأ» :هلوقو .هامحو هناص هانعمف يثالثلا رفخ امأ ءيعابرلا رفخأ نم اوردغتو اوضقنت يأ (7)

 .مكرافخإ نإف :ىنعملاو لعفلا عم ردصم ليوأت يف يهو «نأ» نم ةزمه ا حتف ذ (اورفخت

 .نيررضلا فخأ باكترا هيف (۳)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت لل جال مو

 هنبا ةياور نم ثيدحلا اذهو ءيملسألا بيصحلا نبا وه :«ةديرب نع» :هلوق

 .«مهفملا» يف هلاق هنع ناميلس

 هتصاخ يف هاصوأ ةيرس وأ شيج ىلع ًاريمأ رم اذإ ةي هللا لوسر ناك» :هلوق

 .مهتيصوو «ءارمألا ريمأت :هقفلا نم هيف :«ىلاعت هللا ىوقتب

 نم رثكأ ناك ام :شيجلاو ءاهوحنو ةئمعبرأ غلبت ليخلا :ةيرسلا :يبرحلا لاق

 ."”هتيوقع نم هتعاطب زرحتلا :هللا ىوقتو كلذ

 .هنع ىبن امع ءاهتنالاو هب هللا رمأ اب لمعلاب كلذو :تلق

 مهعم لعفي نأ هعم نمب هاصوو يأ :«ًاريخ نيملسملا نم هعم نمو» :هلوق

 مظاعتلا كرتو «مه حانجلا ضفخو «مهيلإ ناسحإلاو مهب قفرلا نم ؛ًاريخ

 .مهيلع
 .هل نيصلحم هللاب نينيعتسم وزغلا لعف يف اوعرشا :يأ هللا مساب اوزغا» :هلوق

 .هللا ىلع لكوتلاو «ةناعتسالل «هللا مساب» يف ءابلا نوكتف :تلق

 نيبراحملا رفكلا لهأ عيمج لمشي مومعلا اذه "”(هللاب رفك نم اولتاق» :هلوق

 .«ملسم حرش)» ()

 .ةبوقعلا نم زرح يهف ىوقتلل نسح ريسفت اذهو ()

 نولوقي نيذلا نيرصاعملا باّتكلا نم ريثك ىلع درلا هيفف ءرفكلا مهاتق يف ةلعلا نأ ىلع لدي اذه (7)

 لاتقلا نأ باوصلاو ءرفكلا مهلاتق يف ةلعلا لعج ثيح طقف عافدلل عرش مالسإلا يف لاتقلا نإ

 ندم :ىلاعت لاق امك مازلإ ريغ نم لاتقلا يف نذإلا :ىلوألا ؛تالاح ثالثو راوطأ ةئالث هل

 نك :ىلاعت لاق امك عافدلل لتاق نم لاتقب رمألا :ةيناثلا .4 ارس مهني ولقي نرل

 عج اف سل أملا حولي لق مولع ناق :ءاسنلا ةروس يف هلوقو « هولا مولف

 مه ًاريخ هيف نأل ًاموجهو ًاءدب ًاعيمج رافكلا لاتقب رمألا :ةثلاثلا .405) ايس ملم ركل هَل

 نمو مهل باذع ةدايز هيف يذلا كرشلا يف رارمتسالا نم اوحيرتسي وأ مالسإلا يف اولخديل
 ۾ رر وس

 - ال ىح مهو يقو :هلوقو € نیکرنملا اولا مرا رها حسن اإ ف :هلوق كلذ يف تايآلا



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 «ملحلا غلبي مل نمو «ناوسنلاو نابهرلاو دهع هل نم مهنم صصخ دقو ؛مهريغو

 هنأل ؛ناوسنلاو نابهرلا لتق نع ىه امنإو «ًاديلو اولتقت الو» :هب ًالصتم لاق دقو
 .اولتق ريبدت وأ لاتق مهنم ناك نإو ابلاغ لاتق مهنم نوكي ال

 .دالوآلاو يرارذلا كلذكو :تلق

 ريغ نم ةمينغلا نم ذخألا :لولغلا :«اولّثُم الو اوردغت الو اوُلُعت الو» :هلوق
 هنذأو «هفنأ عطقك «ليتقلاب هيوشتلا ليثمتلاو ءدهعلا ضقن ردغلاو ءاهتمسق

 . ""ةلثملا ةيهارك يفو ردغلاو لولغلا ميرحت يف فالخ الو «هب ثبعلاو

 :«لاصخ وأ لالخ ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإو» :هلوق

 .دحاو لاصخلاو لالخلا ىتعمو «ةاورلا ضعب نم وهو كشلاب ةياورلا

 هملعب قثوي نمع هاندّيق :(مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نهتيأف» :هلوق

 رجلا فرح طاقسإ ىلع ال «كوباجأ» اهيف لمعي نأ ىلع «نهتيأ» بصنب هدييقتو
 :لوقت اك مهنم لبقاف كوباجأ نهتيأ ىلإف :مالكلا ريدقت نوكيو ءةدئاز «ام»و

 .رجلا فرحب يناثلا ىلإ ىدعيف ءاذك ينو اذك ىلإ كتئج

 بوصنم لوألا (ےراشلا اهركذ :ناهجو «نهتيآ» بصان يف نوكيف :تلق

 .ضفاخلا عزن ىلع :يناثلاو ءلاغتشالا ىلع

 ملسم باتك خسن عيمج يف ةياورلا تعقو اذك :«مالسإلا ىلإ مهعدا مث» :هلوق

 املسملا باتك ريغ ف يور اك اهطاقسإ باوصلاو امثل ةدايزب «مهعدا مث

 هع د رر لە س ع
 مكحلا قلع دقف (هللاب رفك نم اولتاق» :ثيدحلا اذه يف هلوقو «©# هلل دلا نتو هتف نوک =

 ررقم وه اک هتيّلعب نذؤي قتشمب مكحلا قيلعت © َنيِكِرَممْلآ اولا :هلوق وهو قتشم فصوب

 .ميرحت ةهارك اهلعل : )١(

 .(ريسيتلا)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ا )( 

 ريسفت ءادتبا وه كلذ نأل ؛''”ديبع يبأل «لاومألا» باتك و ««دواد يبأ» فنصمك

 .لاصخلا

 ءةنيدملا ينعي :«نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث» :هلوق

 اذهو «مالسإلا يف لخد نم لك ىلع ةنيدملا ىلإ ةرجملا بوجو رمألا لوأ يف ناكو

 .مهريغو ةكم لهآ نم نمآ نم لك ىلع ةبجاو ةرجهلا نأ ىلع لدي
 ىطعي ال دهاجي ملو رجا ملو ملسأ نم نأ :ينعي :«اولوحتي نأ اوبأ نإف» :هلوق

 يف "ثيدحلاب -هللا همحر- يعفاشلا ذخأ دقو نآئيش ءيفلا نم الو سمخلا نم

 درتف مهئاينغأ نم ةذوخأملا ةقدصلا مه امنإو ءًائيش ءيفلا يف مهل ري ملف بارعألا

 دنع ةقدصلا يف مهل قح ال نيملسملا دانجأو داهجلا لهأ نأ اك «مهئارقف ىلع

 نيب -هللا همحر - ةفينح وبأو -هللا هحر- كلام ىّوسو .هلهأ يف لام لك فرصمو

 .فيعضلل |مههفرص ازوجو نيلاملا
 يف يعازوألاو «هباحصأو كلامل ةجح هيف «ةيزجلا مهأساف اوبأ مه نإف» :هلوق

 .ةفينح وبأ بهذو «هريغ وأ ناك ًايباتك «هريغ وأ ناك ًايبرع «رفاك لك نم ةيزجلا ذخأ

 لاقو ءمهسوجمو برعلا يكرشم نم الإ «عيمجلا نم ذخؤت اهنأ ىلإ -هللا هحر-
 دمحأ مامإلا لوق وهو ءًارجع وأ اوناك ًابرع باتكلا لهأ نم الإ ذخؤت ال :يعفاشلا

 ."”سوجملا نم ذخؤتو «هبهذم رهاظ يف

 .مالس نب مساقلا )١(

 .ثيدحلا مومعل ةصصخ ةيآلاف (1)

 اولي # ةءارب ةيآل سوجملاو باتكلا لهأ نم الإ ذخؤت ال اهنأ حجارلاو «روهمجلا بهذم (۳)

 4 ةَيَرجْلا اوعي ىح بلا اوُثوأ تلا نيف :هلوق ىلإ 4 لاب توم ال تل
 مهنم اهذخأ يب يبنلا نأ فوع نب نمحرلادبع هربخأ سوجملا يف رمع فقوت الو «ةيآلا

 يحولا نطوم برعلا نأ يه ملعأ هللاو برعلا نم ذخؤت ال اهنوك يف ةمكحلاو مهنم اهذخأف

 = ناك ول اولاقلو سانلل ةرثع رجح اوناكل اوكرت ولف نآرقلا ةغل يه مهتخلو ةي لوسرلا ةئيبو



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .'”«باتكلا لهآ ةنس مهب اونس» :لاقو «مهنم اهذحأ لَك يبنلا نأل :تلق

 لهأ ىلع ريناند ةعبرأ :كلام لاقف ةيزجلا نم ضورفملا ردقلا يف اوفلتخا دقو

 ؟ال وأ فيعضلا اهنم صقني لهو «قرولا لهأ ىلع ًامهرد نوعبرأو «بهذلا

 هللا هحر- ةفينح وبأ لاقو «ريقفلاو ينغلا ىلع رانيد هيف :يعفاشلا لاقو «نالوق

 امهرد نورشعو ةعبرأ طسولاو ءًامهرد نوعبرأو ةيناث ينغلا ىلع نويفوكلاو

 .-هللا همحر - لبنح نب دمحأ لوق وهو ءًامهرد رشع انثا ريقفلاو

 :-هللا همحر - يلبنح لا يرصرصلا فسوي نب ىيحي لاق

 ددصا ةيزجلا اوملسأ مه نإف سوجملا ةبصعو ىراصنلاو ًادوهي لتاقو

 دز نيرشع دعب نمةعبرأو نضرفا ًامهرد رشع ينثا نودألا ىلع

 دقنتل نيعبرأ عمةينإاث 2 ارسوم ناك نمو لاح مهطسوأل

 دعقمو ىمعأو نافمملخيشو ١ مهئاسنو مهنايبص نع طقستو

 يدتهيف هيلع مهنم تبجو نمو مّلسم دبع وأ نونجملاو رقفلا يذو

 «مهريغ نود ءالقعلا نيغلابلا رارحألا لاجرلا ىلع ؛ءاملعلا ةفاكو كلام دنعو

 دالب ىلإ مهليوحت بجيو «هرادب ىأن نمت ال نيملسملا رهق تحت ناك نم ذخؤت امنإو

 .مهبرح وأ نيملسملا

 .فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف هلهأ هلبقل اقح مالسإلا =

 ثيدحلا اذهو «مهحئابذو مهئاسن ةحابإ يف ال ةيزجلا ذخأ يف باتكلا لهأب نوقحلم سوجملاف )١(

 اووف # يهو ةءارب ةيآب صصخم همومع نكل نيكرشملا نم ةيزجلا ذخأ يف ماع ةديرب ثيدح

 مهو ربي نع ةيرجلأ اوطنب ىح :هلوق ىلإ 4 آلا مويا و لاب توم ال تیرا
 نأ صيصختلا اذه لديو ةنسلاب صصخم نآرقلاو .نآرقلاب صصخت ةنسلاو *(5) تورم

 ةينبألا يه نوصحلاو «نصح لهأ ترصاح اذإ» :ثيدحلا يف هلوق باتكلا لهأ مهب دارملا

 فالخب ءارحصلا ين نونوكي ال اهيف نينصحتم نونوكي باتكلا لهأل نوكت |نإ يهو عالقلاو
 .ءارحصلا يف نونوكي مهنإف نيينثولا نيكرشملا



 ديمحلا زيزعلا ريسيت م

 نم لوقي نمل ةجح هيف هرخآ ىلإ مالكلا ::نصح لهأ ترصاح اذإو» :هلوق

 نم فورعملا وهو دحاو داهتجالا لئاسم يف بيصملا نإ :لوصألا لهأو ءاهقفلا

 مكح دق ىلاعت هللا نأ ىلع صن دق ا هنأ :هب لالدتسالا هجوو .هريغو كلام بهذم

 .ئطخملا وهف هقفاوي ل نمو ءبيصملا وهف وهف هقفاو نمف «تادهتجملا يف ًانيعم كح

 «هيبن ةمذو هللا ةمذ مهل لعجت نأ كودارأف نصح لهأ ترصاح اذإو» :هلوق

 .هدهع تضقن اذإ :لجرلا ترفخأ :لاقي ضقنت :"'رفْخُتو ,دهعلا :ةمذلا «ثيدحلا

 .دهعلاب ءافولا قح فرعي مل نم ضقن نم فاخ هنأ :هانعمو «هترجأ :هترفخو

 دهع ضقن ناك ءدتعم دعتم نم ضقن عقو نإ :لوقي هنأكف «بارعألا ةلمجك

 .ملعأ هللاو ىلاعت هللا دهع ضقن نم نوهأ قلخلا

 كلام بهذم نأ :هيف ركذ «لاتقلا لبق ةوعدلا نع لئس دقو عفان لوقو» :هلوق

 لتاقي ال :لاق ًاكلام نأ وهو لاق .لاتقلا لبق ةوعدلا يف ثيداحألا نيب هيف عمجي

 زوجيف ةوعدلا مهتغلب دق اونوكي نأ الإ مهتّرغ سمتلن الو ءاوعدي نأ لبق رافكلا

 نأ ةوعدلا ةدئاف نأل ؛حيحصلا وه كلام هيلإ راص يذلا اذهو مهترغ سمتلت نأ

 اذإف «نيدلل نولتاقي انإو ءةيبصعلل الو ايندلل نولتاقي ال نيملسملا نأ ودعلا فرعي

 ام فالخب «قحلا ىلإ دايقنالا ىلإ مه اليم ًاببس كلذ نوكي نأ نكمأ كلذب اوملع

 ًاوتع نوديزيف ايندللو كلاملل نولتاقي مهنأ نونظي دقف نيملسملا دوصقم اولهج اذإ
 .ملعأ هللاو ءاضغبو
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 ؛نارجأ هل بيصملا دهتجملا نأ |ك داهتجالا رجأ هل ىطخملا دهتجملا نكلو «باوصلا وه اذهو )١(

 .ةباصإلا رجأو داهتجالا رجأ

 رفخ امأو ردغو ةمذلاو دهعلا ضقن ىنعمب رفخُت رفخأ يعابر وهو ةزمه لاب رفخأ نم اورفخي (0)

 ةزمه لا ةدايزب فلتخي ىنعملاف ءضقن دض وهف هامحو هراجأ ىنعمب وهو يثالثلا نم وهف رفخي
 .ةياحلا تلاز ةزمهلا تءاج اذإف اهصقنو



 )سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 .نيملسملا ةمذو هيبن ةمذو هللا ةمذ نبب قرفلا :ىلوألا

 .ًارطخ نيرمألا لقأ ىلإ داشرإلا :ةيناثلا

 .«هللا ليبس يف هللا مسب اوزغا» :هلوق :ةثلاثلا

 .«هللاب رفك نم اولتاق» :هلوق :ةعبارلا

 .«مهلتاقو هللاب نعتسا» :هلوق :ةسماخلا

 .ءاملعلا مكحو هللا مكح نيب قرفلا :ةسداسلا

 قفاويأ يردي ال مكحب ةجاحلا دنع مكحي يباحصلا نوك يف :ةعباسلا

 هل مأ هللا مكح

2 2 2 



 تو
 یچ9 يجي ںیج

 وک كج

n CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 باہ
 “هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام

 َلاَق» :ل هللا لوسَر لاق َلاَك ُْنَع هللا َيِضَر هللاِدبَع نب بذنُج نَع
A 

 ل ذأ 4 لا یا نب لج رع اق نال فا ريغ نار :ّلُجَر

 .[مِلسُم هار ر1. (َكَلَمَع َت بحاول ُتْرَمَع ْدَك نإ ؟نآلْفِل َرِفْغ

 يبأ ثيدح نم حصو «'"”فلحلا ديدشتلاب ةّيلألاو ,فلحي :يأ :«ىلأتي» :هلوق

 تلخد :لاق رامع نبا ةمركع ىلإ دنسلاب قاسو «ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاق ةريره

 :لجرل نلوقت ال :لاق «هفرعأ امو «لاعت «يمامي اي :لاق خيش ينادانف ةنيدملا دجسم

 وبأ :لاق ؟هللا كمح ري تنأ نمو :تلق «ةنجلا كلخدي الو ًادبأ كل هللا رفغي ال هللاو

 وأ هتجوزل وأ «بضغ اذإ هلهأ ضعبل اندحأ اهوقي ةملك هذه نإ :تلقف «ةريره

 ليئارسإ ينب ر يف اناك نيلجر نإ» :لوقي هك هللا لوسر تعمس ينإف :لاق «همداخل

 رصقأ :لوقي لعجف «بنذم :لوقي هنأك رخآلاو ةدابعلا يف دهتجم امهدحأ «نيباحتم

 هللا ىلع ةأرجلا نم كلذ يف امل هب نظلا هءاسإو هللا ةمحرل ريجحتلا هجو ىلع يأ ديعولا نم )١(

 «عيبرلا نس رسكن ال هللاو اهيخأ لوق يف عيبرلا ةصق امأو ءهب نظلا هءاسإو هتمحرل رجحلاو

 اذهف «هربأل هللا ىلع مسقأ ول باوبألاب عوفدم ربغأ ثعشأ بر» :ثيدحو «نسح ثيدحلاو

 رجحتو هب نظلا ةءاسإ هللا ىلع يلأتلاف هللا ىلع يلأتلا باب نم سيلو هللاب نظلا نسح باب نم
 .هترفغمو هتمح ر ل

 .اهحتفو لادلا مضب بدنج (؟)

 :رعاشلا لوق هنمو (۳)

 ترب ةّيلألا ده نم تردص اذإ هنيميل ظفاح ايالألا ليلق
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 :لاقف همظعتسا بنذ ىلع ًاموي هدجوف لاق ءيبرو ينلخ :لوقيف :لاق هيف تنأ امع

 كلخدي الو كل هللا رفغي ال هللاو :لاقف ءًابيقر لع تثعبأ ءيرو ينّدخ :لاقف رصقا

 لاقف هدنع اعمتجاف ءاهحاورأ ضبقف اكلم امهيلإ هللا ثعبف :لاق ًادبأ ةنجلا

 ؟يتمحر يدبع ىلع رظحت نأ عيطتستأ :رخآلل لاقو «يتمحرب ةنجلا لخدا بنذملل
 ملكت ءهديب يسفن يذلاو ةريره وبأ لاق «رانلا ىلإ هب اوبهذا لاق بر اي ال :لاق

 ةريره يبأ نع هظفل اذهو «هنئس» يف دواد وبأ هاور .هترخآو هايند تقبوأ ةملكب

 ناكف نييخآتم ًالجر ناك» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر

 ىلع رخآلا ىري دهتجملا لازي ال ناكف ةدابعلا يف دهتجم رخآلاو «بنذي امهدحأ

 ءيبرو ينلخ :لاقف ءرصقا :لاقف بنذ ىلع ًاموي هدجوف ءرصقأ :لوقيف بنذلا

 (هحاورأ تضبقف «ةنجلا كلخدي الو «كل هللا رفغي ال هللاو :لاق ؟ًابيقر لع تئعبأ

 يف ام ىلع تنك وأ كملاع يب تنكأ :دهتجملا اذهل لاقف ءنيملاعلا بر دنع اعمتجاف

 .«رانلا ىلإ هب اوبهذا :رخآلل لاقو «ةنجلا لخداف بهذا :بنذملل لاقف ؟ًارداق يدي
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 » :ةَريَره وبأ لاق . دباع لَجَر ئاقلا نأ :ةَريَرَه ي وأ ثي ٍدََح ينو 027 ميلا رس ع 0 0(« ص کور el 41 س رو ع

 .(ُهَنَرْخآَو 5 "ثقي ٍةَمِلَكَب

 اذه يف هلوق ىلإ ريشي ب .(دباع لجر لئاقلا نأ ةريره يبأ ثيدح ينو» :هلوق

 «ناسللا رطخ نايب :ثيداحألا هذه يفو ««ةدابعلا يف دهتجي امهدحأ» :ثيدحلا

 انإو هللا لوسر اي تلق ذاعم ثيدح يف اك مالكلا نم زرحتلا ديفي كلذو

 ىلع راتلا يف سانلا بكي لهو ءذاعم اي كمأ كتلكث» :لاق ؟هب ملكتن طب نوذخاؤمل

 ." ملعأ هللاو !؟مهتنسلأ دئاصح الإ -مهرخانم ىلع لاق وأ- مههوجو
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 هبرضي وأ هيلع ركني نم متشي نأك ةدساف ةريغ راغي دق ناسنإلا نأل ؛دسافلا نظلا نم اذهو )١(

 .هلام ذخأي وأ برضلا قحتسي ال وهو

 .تكلهأ (۲)

 رانلا يف اهب يوي الاب اهل يقلي ال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :«نيحيحصلا» يفو (۳)

 «ناسل نم نجس لوطب قحأ ام :زيزعلادبع نب رمع لاقو ««برغملاو قرشملا نيب ام دعبأ
 كسمأو مجحأ الإو ًاريخ ناك نإف ملكتي نأ لبق همالك نزي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاو

 ةرضم هيف ام :ةيناثلاو ,ملكتيف ةحجار ةحلصم هيف ام :ىلوألا ؛تالاح ثالث هل مالكلاو

 .كاسمإلاو مالكلا نيب ريخيف ةرضم الو هيف ةحلصم ال ام :ةثلاثلاو .كسميف
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 .هللا ىلع يلأتلا نم ريذحتلا :ىلوألا

 .هلعن كارش نم اندحأ ىلإ برقأ رانلا نوك :ةيناثلا

 . كلذ لثم ةنجلا نأ :ةثلاثلا

 خلإ ٠...ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» : هلوقل دهاش هيف :ةعبارلا

 .هيلإ رومألا هركأ نم وه ببسب هل رفغُي دق لجرلا نأ :ةسماخلا
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 رش نم | برق و | ةراشإ .(كلذ لثم ةنجلاو هلعن كا رش نم مكدحأ ىلإ برقأ رانلا» :هانعم ىذلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ )١(



 باب
 هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال

 دلك يلا لل ٌيباَرغَأ ء ءاَج» :َلاَق -هْنَع هللا َيِضَر- معطُم نب ريبج نع
eع 1 78 /  e 

 ؛لاَومَأْلا َتَكَلَمَو «لايعلا لجو سنا ټکه !هللا َلوُسَر ا :َلاَقَف
 هل رص رس

 :ةالب يتلا َلاَقَك .«هللا َلَع َكبَو َكْيَلَع هللاب ُعِفْضَتْسَت اَنِإَف كبَر اتل ٍقْسَتْساَف

 .هباكص ذأ دوج يف كي فرخ یت يسم لَ اق «!هللا َناَحبس !هللا َناَحِبْس»

 عفش ال هن كلَ نِ ٌمظعَأ هل هللا َنأَش َّنإ ؟هللا ام يِرْدَتَأ َكَحْيو» :َلاَق م
 را

 .[دواد وُبأ هاَوَر . تيدا َرَكََو .«هقلح نم ٍدَحَأ َلَع هللاب

 ةياور نم هنأل نيل هيفف دنسلا امأ ءًانتمو ًادنس فيعض معطم نب ريبج ثيدح ثيدحلا اذه )١(

 ةراكن هيفف نتملا امأو «ةسداسلا نم لوبقم :«بيرقتلا» يف لاق .كاذب سيل وهو دمحم نب ريبج

 يف ثيدحلا يف درو دقو «هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ» :هلوق :امهدحأ نيعضوم يف

 نوللا كاطعأ يذلاب كلأسأ» :مهنم دحاو لكل كلملا لوق ىمعألاو عرقألاو صربألا ةصق

 (نيحيحصلا» يف وهو «كرصب كيلع ذر يذلابو» «نسحلا رعشلاو» «نسحلا دلجلاو نسحلا

 عون اذهو «هوطعأف هللاب مكلأس نم» :ثيدحلا يف درو ام كلذكو هللاب عافشتسا عون اذهو

 هنإف «بكارلاب لحرلا طيطأ طئيل هنإو» :ثيدحلا يف يناثلا عضوملا «هقلخ ىلع هللاب عافشتسا

 نع ينغ برلا نإف دساف اذهو شرعلا ىلإ جاتحم برلا نأو ىلاعت برلا نم طئي هنأب رعشي

 لاق اك هتردقب هتاقولخم عيمجلو هتلمحو شرعلل لماحلا هنإف .تاقولخملا نم هريغو شرعلا

 يف ةلاسر ركاسع نبا فلأ كلذلو ءةيآلا 4 ورت نأ ضرالاو تولا كنب أ نإ :ىلاعت

 ةطوطخم ىهو «طيطألا ثيدح نالطب يف طيلغتلاو طالغألا» :اهاس ثيدحلا اذه لاطبإ

 هللا ةمظع ىلع لدي ثيدحلا نإ لاقي دقو مامإلا ةعماج وأ ةيدوعسلا تابتكملا يف سمتلتلف

 ثيدحلا ىنعم نكل شرعلا ىلإ هللا ةجاحب رعشي الو طيطألا نم اذه مهفيو هرهقو هتوقو
 .ولعلا تبثت ةلدأو ةريثك دهاوش هلو حيحص

 .دهاوشلاب ربجني معطم نب ريبج ثيدح يف يذلا فعضلا نإ :ةرم انخيش لاقو
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 -هللا همحر ح فنصملا هركذ ام متأ «هننس» يف دواد بأ قايسو ثيدحلا ركذو

 ىتأ :لاق هدج نع «هيبأ نع «معطم نب ريبج نب "دمحم نب ريبج نع :هظفلو
 لايعلا تعاضو «سفنألا تدهج «هللا لوسر اي :لاقف يبارعأ ةا هللا لوسر

 هللا ىلع كب عفشتسن انإف ءانل هللا قستساف «ماعنألا تكلهو «لاومألا تكبنو

 لوسر حّبسو ؟لوقت ام يردتأ كحيو» كي هللا لوسر لاق «كيلع هللاب عفشتسنو

 ال هنإ .كحيو :لاق مث .هباحصأ هوجو يف كلذ فرع ىتح حبسي لاز اف ي هللا

 ؟هللا ام يردتأ ,ءكحيو «كلذ نم مظعأ هللا نأش .هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي

 طيطأ هب طئيل هنإو -هيلع ةبقلا لثم هعباصأب لاقو- اذكه هتاواس ىلع هشرع نإ

 .«بكارلاب لحرلا
 .هتاوامس قوف هشرعو «هشرع قوف هللا نإ :هثيدح يف راسي نبا لاق

 «ةيمهجلا ىلع درلا» يف هدنع نسح دانسإب دواد وبأ هاور :يبهذلا ظفاحلا لاق

 .راسي نب قاحسإ نب دمحم ثيدح نم

 ءيش لك بر ىلاعت هنإف .«هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ كحيو١ :هلوق
 ‹«یضق امل دار الو «عنم امل يطعم الو «یطعأ امل عنام ال هديب هلك ريخلاو «هکیلمو

 نإ .ًاريدق يلع ناك هنإ ضرألا يف الو تاواهسلا يف ءيش نم هزجعيل هللا ناك امو

 فرصتي هكلم مهيديأ يف امو قلخلاو .نوكيف نك هل لوقي نأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ

 .اذه هلوق يبارعألا ىلع ركنأ اذهلو «هيلإ عفاشلا عفشي يذلا وهو «ءاشي فيك مهيف

 هناحبس قلاخلاب قيلي ال لوقلا اذه نأل .«همّظعو ًاريثك هللا حبسو» :هلوق

 .كلذ نم مظعأ هللا نأش نإو «هدمحبو

 :هيفو .هتاوامس قوف هشرع نأو .هقلخ ىلع هللا ولع تابثإ :ثيدحلا اذه ينو

 نم ةلطعملل ًافالخ ءةمئألاو نوعباتلاو ةباحصلا هرسف اك ولعلاب ءاوتسالا ريسفت

 .يوارلا معطم نب ريبج ديفح وه )١(



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 هللا ءاسأ يف دحلأ نمم مهوحنو ةرعاشألاك «مهنع ذخأ نمو ةلزتعملاو ةيمهجلا

 هللا تافص تابثإ نم «هيلع تلدو هل تعضو يذلا ىنعملا نع اهفرصو «هتافصو

 مهعبت نمو ةمئألاو حلاصلا فلسلا هيلع اك ءالعو لج هلاك ىلع تلد يتلا ىلاعت

 هلاك تافص نم هلوسر هل هتبثأو هسفنل هللا هتبثأ ام اوتبثأ مهنإف «ةنسلاب كسمت نمم

 .ليطعت الب ًاهيزنتو «ليثمت الب ًاتابثإ «هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع
 مالك دعب «ةداعسلا راد حاتفم» يف -ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 :كلذ دعب لاق هتاقولخم بئاجع نم هبربو هسفنب دبعلا فرعي |يف قبس

 .ءامسلا باوبأ هل حتفتف «ةنطابلا ةريصبلاب رظنلا ىلإ اذه زواجتي نأ :يناثلاو

 ىتح باب دعب ًاباب هل هللا حتفي مث ءاهتكتالم نيبو اهتوكلمو اهراطقأ يف لوجيف
 هتعفرو هدجمو هلالجو هتمظعو هتعس رظنيف نمحر لا شرع ىلإ بلقلا ريس هب يهتني

 قالف ضرأب ةاقلم ةقلحك هيلإ ةبسنلاب عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا ىريو

 سيدقتلاو «ديمحتلاو حيبستلاب لجز مه شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىريو

 اهر الإ اهملعي ال يتلا دونجلاو كلام لا ريبدتب هقوف نم لزني رمألاو «ريبكتلاو

 ءنيرخآ لالذإو موق زازعإو «نيرخآ ةتامإو موق ءايحإب رمألا لزنيف ءاهكيلمو
 ىلع تاجاحلا ءاضقو لحم ىلإ لحم نم ةمعن ليوحتو «كلم بلسو كلم ءاشنإو

 جيرفتو «ضيرم ءافشو ريقف ءانغإو ريسك ربج نم اهترثكو اهنايبتو اهفالتخا

 ءلهاج ميلعتو «ناريح ةيادهو «مولظم رصنو ءرض فشكو «بنذ ةرفغم و «برک

 ةناعإو «فوهلمل ةثاغإو فيعضل ددمو .ريجتسم ةراجإو .فئاخ نامأو «قبآ درو

 لضفلاو لدعلا نيب ةرئاد ميسارم يهف ناودعل فكو «ملاظ نم ماقتناو «زجاعل

 «هريغ عمس نع اهنم ءيش عمس هلغشي ال «ملاوعلا راطقأ يف ذفنت «ةمحر لاو ةمكحلاو

 الو ءاهتقو داحتاو ءاهنيابتو اهتاغل فالتخا ىلع جئاوحلاو لئاسملا ةرثك هطِلغُت الو

 «ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال «هنئازخ نم ةرذ صقنت الو «نيحلملا حاحلإب مربتي
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 هتزعل ًايلاع هتمظعل ًاعشاخ هتبيه ًاقرطم نمحرلا يدي نيب بلقلا موقي ٍذئنيحف
 ديزملا موي ىلإ اهنم هسأر عفري ال "'ةدجس «نيبملا قحلا كلملا يدي نيب دجسيف

 هللا تايآ مظعأ نم اذهو «هکلمو لحو هرادو هنطو يف وهو "'بلقلا رفس اذهف

 لجأو هحبرو هترمث مظعأو هحورأو هكربأ ام رفس نم هل ايف هعنص بئاجعو

 لوقعلا ةمينغو ةداعسلا حاتفمو «حاورألا ةايح وه رفس «هتبقاع نسحأو هتعفنم
 .-هللا همحر - همالك ىهتنأ ."”باذعلا نم ةعطق وه يذلا رفسلاك ال بابلألاو

 سیلو هئاعد بالجتسا هب دارملاف هتايح يف “يب لوسرلاب عافشتسالا امأو

 نأ هنم بلطي نأ سأب الف .هل باجتسي نأ ىجري حلاص يح لك لب هِي هب ًاصاخ

 رمتعي نأ دارأ الل رمعل يب يبنلا لاق اك «ةماعلاو ةصاخلا بلاطملاب لئاسلل وعدي

 هقح يف عرشي امنإف تيملا امأو «كئاعد حلاص نم يخأ اي انسنت ال» :ةنيدملا نم

 «تيملا قح يف عرشي يذلا وه اذهو كلذ ريغ يفو هربق ىلعو هتزانج ىلع هل ءاعدلا

 اك هيلع ديعولاو هنع يهنلا ىلع ةنسلاو باتكلا لد دق لب «عرشي ملف هؤاعد امأو

 .راسكتاو لذ ةدجس )١(

 .هشارف يف وأ هلحم ين وهو رفاسي دق (۲)
 .نادبألا رفس وه يذلا (۳)

 :عاونأ ةثالث صخشلاب لسوتلاو عافشتسالا ()

 اذهف رذنلاو هل حبذلاو تابركلا جيرفتو تاجاحلا ءاضقو ددملا هلاؤسو هئاعدب لسوتلا :اهدحأ

 .ناهيإلاو قحلا لهأ عامجإب نيملسملا عامجإب ربكأ كرش
 ءاملعلا روهمج دنع كرشلا لئاسو نم وهو مرحمو ةعدب اذهف هتاذ وأ ههاج وأ هقحب لسوتلا :يناثلا

 .هب سأب ال زئاج اذهف نمؤي وهو هل وعدي نأب ّيحلا ءاعدب لسوتلا :ثلاثلا
 :يتأي امب نوكي عورشملا لسوتلا

 .ميحر اي روفغ اي «مویق اي يح اي دودو اي :لثم هللا ءامسأ ١-

 .هتردقب هعمسب همالكب هملعب هللا ةزعب :لثم للا تافص -۲

 .ةرخصلا مهيلع تقبطنا نيذلا راغلا باحصأ ةثالثلا لسوتك حلاصلا لمعلاب -۳



 ديمحلا زيزعلا ريسيت — سشاشنسما)

 ب سمر و حس

 ال ٌرهوعدت نإ )ا روم عف نم ترک لیا ونود نم توعد ييلاو# :ىلاعت لاق

 : 4 کک زف نورفكَي ةا یو کک ھاسا ام غی وکو کد وغم
 موي وعدملا هب رفكي كرش بيجتسي الو عمسي ال نم ءاعد نأ ىلاعت هللا نّيبف ۲

 مل اوثاكَساَنلاَرثُح ادو :فاقحألا ةيآ يف (ك «هلعف نم يداعيو هركني يأ ةمايقلا

 الو عمسي ال بئاغ وأ تيم لكف ١( :فاقحألا) 00 َنبر مدا اواو ءادعأ

 قباوسلا لهآ ايس ال .-مهنع هللا يضر- ةباحصلاو «رضي الو عفني الو بيجتسي

 اولزنأ مهنأ مهريغ نع الو مهنم دحأ نع لقني مل نيدشارلا ءافلخلاك مهنم

 هللا يضر- رمعل عقو ام بدجلا تاقوأ يف ىتح «هتافو دعب هيي يبنلاب مهتاجاح

 يقستسي نأ هرمأف يب يبنلا مع سابعلاب جرخ سانلاب يقستسيل جرخ امل -هنع

 - رمع ىقستسال هتافو دعب دحأب يقستسي نأ زاج ولف «هبر وعدي رضاح يح هنأل
 .ِةكَك يبنلاب نولوألا نوقباسلاو -هنع هللا يضر

 ناك اذإ هؤاعد يحلا نم دوصقملا نآل ؛تيملاو يحلا نيب قرفلا رهظي اذهبو

 هيلإ عرضتيو هوعدي نم ءاعد بلطب هللا ىلإ اوهجوت نإ ةقيقحلا يف مهنإف ءارضاح
 ولو «لضأو لض عرشي ال ام ىلإ عورشملا ىدعت نمف ؛مهبر نوعدي كلذك مهو

 هقحبو «قيلأ مهبو ءصرحأ هيلعو قبسأ هيلإ ةباحصلا ناكل ًاريخ تيملا ءاعد ناك
 هللابو كله هلقع ىلع دمتعاو هكرت نمو ءاجن هللا باتكب كسمت نمف موقأو ملعأ

 .قيفوتلا
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 mm) ديمحلا زيزعلاريسبت

 .كيلع هللاب عفشتسن :لاق نم ىلع هراكنإ :ىلوألا

 .ةملكلا هذه نم هباحصأ هوجو يف فرع ًاريغت هريغت :ةيناثلا

 .هللا ىلع كب عفشتسن :هلوق هيلع ركني مل هنأ :ةثلاثلا

 .هللا ناحبس ريسفت ىلع هيبنتلا :ةعبارلا

 .ءاقستسالا ةي هنولأسي نيملسملا نأ :ةسماخلا
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 ديمحلا زيزعلا ريسيت ملابس:

 تان
* » 

 (”كرشلا قرط هدّسو ,ديحوتلا ىمح اَب يبنلا ةيامح يف ءاج ام

 رماع ىِنَب ِدْفَو يف ٌتْفَلَطْنا :َلاَق -ُهْنَع هللا َيِضَر- رخشلا نب هللادبع نع
 ۶ 0. 1 7 - ب

 الق .(َقاَعَتَو كرا هللا دنسلا» :َلاََف .اتديس َتنَأ ءال ال هللا ٍلوُسَر لل

 لَو مُكِلْوَف ٍضَْب وأ ْمُكِلَْق اوُنوُق» :لاقَ دلْوَط اْمَظْعََو دلْضَ اتصف
 .[ديَج ِدَئَسِب واد وب هاو .«ٌناَّطْيَّصلا كتير ْجَتْسَي

 س هريس نيرو دم 5 ۳ 6 مس عرس 002 ب هَ هر ىلا رسا ر

 َنباَو اَنَرْبَخ اَي !هللا لوُسَر اَي :اولاق اسات نأ» :-هنَع هللا ىضَر- سنأ نَعَو
- 

 4 2 و ۾ 3 3 2 52 ر سس ةهريرع يدان سس راس 06

 الو 4 لوقب اولوق !سانلا اَبيأ اي» :لاقف !انديَس ناو انديس ايو !انرتخ

 وعفرت نأ بجأ اَم ةلوسَرَو هللادْبَع ْنْب دمحم انآ .ناطيشلا مُكنَيِوهَتْسَي  oى ول ور نإ هد عم ہل 5 يم 5 و رر 0 97

 .[ِديج سب ئاللا ءاَوَر] .اَّلَجَو رع هللا يِنلَرنَأ يتلا يِتلِزنَم

 اهعم لحمضي يتلا لامعألاو لاوقألا نم هبوشي امع ديحوتلا ىه ةي هتيامح

 امك ينورطت ال» :هلوقك لَك هنع ةتباثلا ةنسلا يف ريثك اذهو ءصقني وأ ديحوتلا

 ٠ قوف ين

 رسا

 لك هدسو ديحوتلا بانج ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب ةقباسلا ةمجرتلاو ةمجرتلا هذه نيب قرفلا )١(

 ًالوق هيف لخاد ءيشلا بناجو ديحوتلا بناج ةيامح يف ةقباسلا ةمجرتلا نأ وه كرشلا ىلإ لصوي قيرط
 ةيامح يف ةقباسلا ةمجرتلا نأ وأ هلوح موحي ام وهو «ديحوتلا ىح ةيامح يف اهنإف ةمجرتلا هذه امأو العفو
 يف ةمجرتلا هذهو «ءاعدلاو اهدنع ةالصلاو ًاديبشتو ًادايعأ روبقلا ذاختا نع يهنلاك لاعفألا يف ديحوتلا

 نأ وأ عطنتلا نع يهنلاو ءارطإلا نع يهنلاو انديس تنأ لوق نع يهنلاك لاوقألا يف ديحوتلا ةيامح

 لاعفألاو لاوقألا يف هامح ةيامح يف ةمجرتلا هذهو لاوقألاو لاعفألا يف هبناج ةيامح يف ةقباسلا ةمجرتلا

 هيف يذلا اهبورغو سمشلا عولط دنع ةالصلا عنمل ةيامح رجفلا دعبو رصعلا دعب ةالصلا نع يهنلاك

 رهاظلا يف نيكرشملاب هبشتلا نع يهنلاكو اهبورغو اهعولط دنع سمشلل دوجسلا يف نيكرشملا ةهءاشم
 .لامعألاو دئاقعلا يف مهتبباشم عنمل ةيامح



 . ديمحلا زيزعلاريسيت

 هنإ) :هلوق مدقتو «(هلوسرو هللا دبع اولوقف دبع انآ امنإ «میرم نبا ىراصنلا ترطأ

 ددشو حدامتلا نع ىبنو كلذ وحنو «لجو زع هللاب ثاغتسي امنإو ءيب ثاغتسي ال

 هجرخأ .ثيدحلا «كبحاص قنع تعطق كليو» ًاناسنإ حدم نمل هلوقك «هيف لوقلا

 الب يبنلا دنع لجر ىلع ىنثأ الجر نأ هيبأ نع «ةركب يبأ نب نم رلادبع نع دوادوبأ

 يف اوثحاف «نيحادملا متيقل اذإ» :لاقو ثالث كبحاص قنع تعطق» :لاقف

 .دوسألا نب دادقملا نع هجام نباو يذمرتلاو «ملسم هجرخأ «بارتلا مههوجو

 ال» :لاقو الرَط ""نمظعأو ًالضف انلضفأو :اولوقي نأ مهاهنو ىلاعتو
 .«ناطيشلا ' ”مكنيرجتسي 2

 انريخ نباو انريخ اي هللا لوسر اي اولاق ًاسان انآ سنا ثيدح يف هلوق كلذكو

 حداملا ةهجاوم نأ ةا ربخأو ءولغلا ىلإ مهب يضفيف حدملاب هوهجاوي نأ ةئ هرك خلإ

 نم هيلإ حدملا ةبع يضفت امل ؛ناطيشلا لمع نم -هيف وه اب ولو - هحدمب حودمملل

 الإ موقت دل ةدابعلا نإف ؟ديحوتلا لاك يفاني كلذو «هسفن 5 حودمملا مظاعت

 لامكو «ةبحملا ةياغ يف لذلا ةياغ كلذو .هيلع الإ رودت ال يذلا اهاحر “”بطقب

 ناك اذإ اذهو ةعيرذلا ّدسف ولغلا نم مهيلع ًافوخ مهان هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هل ب هيبن )١(

 نأ لبق مهابهن هنأ :يناثلا ءهب سأب الف نالف ينب ديس امأ «يديس انديس» ملكتملا ىلإ ًافاضم

 .ىلوأ لوألاو سانلا ديس هنأ هيلإ ىحوي

 .رصقلا دض ءاطلا مضبو مركلاو دوجلا ءاطلا حتفي ()

 مكنيوهتسي ال ىنعملا وأ هل ةاعدو ًاراصنأو ًالسر مكلعجي ال يأ :ناطيشلا مكنيرجتسي ال (۳)

 .لوسرلا :يرجلاو مكرجيو
 :ميقلا نبا :لاق ةبحملا ةياغ يف لذلا ةياغ ءاهالصأ امهو هيلع رودت ىذلا ةدابعلا ىحر بطق )٤(

 ناطقا هدباعلذعم هبحةياغنحجرلاةدابعو

 نابطقلا تماق ىتح رادام ةرئاد ةدابعلا كلف امهيلعو

 ناطيشلاو سفنلاو ىوهابال هلوسررمأ رمألاب هرادمو



 ديمحلا زيزعلا ريسيت ٠

 ماقم يف الإ هسفن ىري ال نأو «ىلاعت هلل ةناكتسالاو ةيشخلاو عوضخلا يضتقي لذلا

 هبحي ام ناك اذإ الإ هتياغ لصحت ال بحلا كلذكو «هبر قح يف امه ةبتاعملاو ءا مذلا

 دبعلا نم حدملا ةبحمو ''”تادارإلاو لامعألاو لاوقألا نم هللا ههركي ام هركيو ءهللا

 ةيدوبعلا ماقمف ءأيثآ نوكيف هسفن نم هرغي حداملاو «هنم هللا هبحي ام فلاخت هسفنل

 لذلا دبعلا صلخخأ ىتمف ؛ماقملا اذه ةنايص هنع يهنلاو ءاسأر حدملا ةهارك يضتقي

 هذه نم اهبوشي ام اهيلع لخدأ ىتمو «تحصو هلامعأ تصلخ ؛هل ةبحملاو هلل

 مظاعتلا ىلإ حدملا هادأ اذإو .داسفلا وأ صقنلاب ةيدوبعلا ماقم ىلع لخد ؛بئاوشلا

 ثيدحلا يف اى «ةصاخلا ةيدوبعلا يفاني ميظع رمأ يف عقو ؛اهب باجعإلاو هسفن يف

 ثيدحلا يفو ««هتبذع اههنم ًائيش ينعزان نمف «يرازإ ةمظعلاو «يئادر ءايربكلا»
 ةبحم نوكت دق تافآلا هذهو «ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنحلا لخدي ال»

 امأو ءبطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي بجعلاو ءاهيلإ ًاَّلّسو اه ًاببس حدملا

 ًاريثك دجوي اك ءاهقحتسي ال ةلزنم حودمملا َلِزْنُي نأ ىلإ حدملا هب يضفي دقف حداملا

 دقف «مهنم عقي نأ هتمأ رذحو هيي لوسرلا هنع ىبغ يذلا ولغلا نم مهراعشأ يف

 اك "كلمو ةيهلإلاو ةيبوبرلا يف كرشلاب هيف اوحرص ىتح هنم ريثكلا عقو
 راص ةيدوبعلا ماقم هل هللا لمكأ ال يب يبنلاو كلذ نم ءيش ىلإ ةراشإلا تمدقت

 ماقمل ةيامحو «مه ًاحصن كلذ كرت ىلإ ةمألا دشرأو ماقملا اذه ةنايص حدمي نأ هركي

 تريلا لدم #هلئاسوو كرشلا نم هفعضي وأ هدسفي ام هلخدي نأ نع ديحوتلا

 :رعاشلا لاق اك ةحيحص ريغ هتبع ىوعد نإف بحي ام هركيو هركي ام بحي ناك اذإ امأ )١(

 عيدب سايقلا يفيرمعلاذه هبح معزت تنأو هلإلا يصعت

 عيطم بحي نملبحملانإ هتعطأل ًاقداص كبح ناكول

 :ِةِلَك لوسرلا يف ولغي ةدربلا بحاص لوقك ريثك كلذو (۲)

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هبذولآ نم يلام قلخلامركأاي



 سس ديمحلا زيزعلاريسيت

 هلعف نع ةا مهاب ام لعف نأ اوأرو «(04 :ةرقبلا) 4 هَل لق هيغل أوُمَكَظ

 .تاتسحلا مظعأ نم ةنسحو «تابرقلا لضفأ نم ٌةبرق

 .كلذ يف ءالعلا فلتخاف ؛ديسلاب دبعلا ةيمست امأو

 ديسلا قالطإ زاوج يف سانلا فلتخا :«دئاوفلا عئادب» يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 انديس اي :ليق اكل ايب يبنلا لوقب اوجتحاو «كلام نع لقنو «موق هعنمف رشبلا ىلع

 :راصتألل E يبنلا لوقب اوجتحاو «موق هزوجو («ىلاعتو كرابت هللا ديسلا) :لاق

 فاضي ام دحأ دّيسلا :ءالؤه لاق .لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو «مكديس ىلإ اوموق»

 الف اذه ىلعو :لاق رشبلا ديس كلا :لاقي الو «ةدنك ديس ىميمتلل لاقي الف ءهيلإ

 يف وهف ىلاعت هيلع قلطأ اذإ ديسلا نإف ءرظن اذه يفو مسالا اذه هللا ىلع قلطي نأ زوجي

 .ىهتنا .قولخملا ىلع قلطي يذلا ىنعمب ال «برلاو «للوملاو «كلاملا ةلزنم

 :ىلاعت هللا لوق ىنعم يف لاق هنأ -|مهنع هللا يضر- سابع نبا نع حص دقف :تلق

 دملا 2 :ىلاعت هللا لوق يف لاقو ءًاديسو الإ :يأ : ابر ینا ہلا ريع

 يذلا ديسلا وه :لئاو وبأ لاقو ءددؤسلا عاونأ عيمج يف لمك يذلا ديسلا هنإ ©

 رهاظلاف «مك ديس ىلإ اوموق» :راصنألل ةي يبنلا لوقب مهلالدتسا امأو «هددؤس ىهتنا

 .ملعأ هللاو ؛ليصفت ماقملا اذه يف نوكيف «هب ادعس هجاوي م ب يبنلا نأ
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 .ةكئالملا دحاو ماللا حتفب )١(

 اذه ينبا نإ» نسحلل ةي يبنلا لاق «مههيقفو موقلا سيئر ىلع هقالطإ زاوج رهظي يذلاو (۲)

 ؛دحأ لك ىلع قلطي ال نكلو «نالف ينب ديس :لاقيو «مكديس ىلإ اوموق» راصنألل لاقو «ديس

 هل ليق نمو «ربكلاو مظاعتلاو بجعلا نم كلذ هيلإ يضفي ال صخشلا هب هجاوي نأ يغبني الو

 هب صخشلا ةهجاوم وأ دحاو لك ىلع هقالطإو هللا ديسلا :هللا لوسر لاق اك لقيلف ديس اي»

 .تاقولخملا ضعب ىلع ًاقلطم صوصنلا يف هدورول «هيزنت ةهارك هوركم



 ديمحلا زيرعلا ريسيت س

 .ولغلا نم سانلا ريذحت :ىلوألا

 .انديس تنأ :هل لبق نم لوقي نأ يغبني ام :ةيناثلا

 .قحلا الإ اولوقي مل مهنأ عم «ناطيشلا مكنريجتسي ال» :هلوق :ةثلاثلا

 .«يتلزنم قوف ينوعفرت نأ بحأ ام» :هلوق :ةعبارلا
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 ديمحلا زيرعلاريسيت

 باب

 لآ

 ایج ُضَرَدْلاَو ردت ی هَل ا ا ا :ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام

E E 

 لوس لإ رابخألا نم ج َءاج :َلاَق -هنَع هللا َيِضَر- ٍدوُعسَم نبا نع

 َنيِضَرَالاَو .عتضإ لع تاتا لعن ا أنَ !دَمَحُم اب :َلاَقَك كي هلل

 َرْياَسَو ؛عَبضِإ َلَع ىَرَلاَو ؛عَبضِإ لع لاَ .عيضإ لع رجا ؛عَبْضإ َلَع

 جاوب ْتَدَب ىح كب بلا َكِحَضَ .ُكِلَملا انآ :ٌلوَقَيَ 5 ءعّبصإ لع قلخلا

 اعم رأل رد يح هلأ اورد امو أرق مَ رجلا ِلْوَقِل اًقيِدْضَت
 .4 دملا مو هس

 4 4 6 2 a 0 س رر ت مس هس 2

 انآ :ٌلوقيف نهي م .عبصإ ىلع ٌَرَجشلاَو لابجلاو» :مِلسُل وب ةَياور ينو

 تافصلاو ءامسألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت ريرقتو تابثإ ةمحرتلا هذ -هللا همحر - فنصملا دارأ )١(

 ىتح هردق قح هللا نوكرشملا ردق امو «ةيهلإلاو ةدابعلا ديحوت ةقباسلا باوبألا يف تبثأ اك

 ٌلبإ# :ىلاعت لاق امك نيديلا تابثإ ثيداحألا يفو «هيف مظع ال يذلا ميظعت وهو هريغ هعم اودبع

 :ثيدح يف اک اهيف صقن ال هناحبس نیمی هيدي اتلكو «لامشو نیمی اأو «4 ِناَتطَوُسَبم هادی
 هنإف هقلخ هباشي ال هلالجب قيلي ام ىلع عباصألا تابثإ اهيفو «(ةكرابم نيمي يبر يدي اتلكو»
 قيلي اك عبصإ ىلع رجشلاو لابجلاو عبصإ ىلع نيضرألاو عبصإ ىلع تاوامسلا لعجي هناحبس
 عاونأ هيف بابلا اذهف ؛كلذ نع ىلاعت كلذ يف هقلخ نم دحأ هينادي وأ ههباشي ىنأو هلالجب

 هتافصو هئامسأ ةمظعو لاكو هتمظعل ةدابعلل قحتسملا وه هللا نأ هيفو «ةثالثلا ديحوتلا

 .هقلخ ىلع هماعنإو هناسحإ ميظعو

 .حصفأ رسكلاو مهضعب لاق .اهرسكبو ةلمهملا ءاحلا حتفب ربح ريج (9)



a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .«هللا انآ ءُكِلما

 لع ىرلار ءال ؛عَبصِإ لع ِتاَواَمَّسلا لع 2 يراځبلل ةَياور فو

 س68

 .[ُةاَجّرخأ] . عض َلَع قتلنا َرِئاَسَو ؛ عبصإ

 علا
 es ی یک اورد امو :یلاعت هللا لوق باب :هلوق

 4© کرن اع کمو تحبس هی کوم وکلا ةا ما
 ا

 .ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم يف راثآلاو ثيداحألا نم يأ

 قح هللا نوكرشملا ردق ام :ىلاعت لوقي :-ىلاعت هللا همحر - ريثك نبا دامعلا لاق

 ؛ءيش لك ىلع رداقلا ءهنم مظعأ ال يذلا ميظعلا وهو «هريغ هعم اودبع ىتح «هردق

 «شيرق يف تلزن :دهاجم لاق .هتردقو هرهق تحت ءيش لکو ؛ءيش لكل كلاملاو

 ام هردق قح هوردق ول :بعك نب دمحم لاقو «هتمظع قح هومّظع ام :يدسلا لاقو

 ةردقب اونمؤي مل نيذلا رافكلا مه :سابع نبا نع ؛ةحلط يبأ نب ب يلع لاقو «هوبّذك

 مل نمو «هردق قح هللا ردق دقف ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ نمآ نمف «مهيلع هللا

 .هردق قح هللا رّدقي ملف كلذب نمؤي
 بهذم اهاثمأ ينو اهيف قيرطلا «ةيآلا هذبب قلعتت ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 نبا ثيدح ركذو «فيرحت الو فييكت ريغ نم تءاج اک اهرارمإ وهو فلسلا

 ريغ يف يراخبلا هاورو :لاق «بابلا اذه يف -هللا هحر- فنصملا هركذ اك دوعسم

 نم مهلك يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو دمحأ مامإلاو «(هحيحص» نم عضوم

 دوعسم نبا نع «ةديبع نع «ميهاربإ نع «شمعألا وهو نارهم نب ناميلس ثيدح



 سسس ديمحلا زيزعلاريسيت

 نع «ميهاربإ نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ابأ اي :لاقف يب يبنلا ىلإ باتكلا لهأ نم لجر ءاج» :لاق هللادبع نع «ةمقلع

 «عبصإ ىلع تاوامسلاو «عبصإ ىلع قئالخلا لعجي ىلاعت هللا نأ كغلبأ «مساقلا

 قئالخلا رئاسو «عبصإ ىلع ىرثلاو «عبصإ ىلع رجشلاو «عبصإ ىلع نيضرألاو

 لوقل ًاقيدصت هذجاون تدب ىتح يب يبنلا كحضف كلما انأ لوقيف «"”عبصإ ىلع
 هاور اذكهو «ةيآلا ٠۷( :رمزلا) 2 مردم ىح هلأ اوردق امو # :هللا لزنأو :لاق «ربحلا

 .هب شمعألا نع قرط نم يئاسنلاو ملسمو يراخبلا

 نع «ةنيدك وبأ انثدح رقشألا نسح نب نيسحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 وهو يئ هللا لوسرب يدوهب رم :لاق سابع نبا نع ءىحضلا يبأ نع «ءاطع
 راشأو- هذ ىلع تاوامسلا هللا لعجي موي مساقلا ابأ اي لوقت فيك :لاقف سلاج

 ريشي كلذ لك ؟هذ ىلع قلخلا رئاسو «هذ ىلع لابجلاو «هذ ىلع ضرألاو -ةبابسلاب

 ريسفتلا يف يذمرتلا هاور اذكو مردم ىح هلأ ًاورذق امو # :هللا لزنأف «هعباصأب

 هفرعن ال بیرغ حيحص نسح :لاقو «هب حيبص نب ملسم ىحضلا يبأ نع هدنسب

 ينثدح «ثيللا انثدح «ريفع نب ديعس انثدح :يراخبلا لاق مث .هجولا اذه نم الإ

 نأ نمحر لادبع نب ةملس يبأ نع «باهش نبا نع «رفاسم نب دلاخ نبا نمحر لادبع
 هللا ضبقي» :لوقي ةئ هللا لوسر تعمس :لاق -هنع هللا يضر- ةريره ابأ

 نم هب درفت «؟ضرألا كولم نيأ «كلملا انآ :لوقيف «هنيميب ءامسلا يوطيو ءضرألا

 .رخآ هجو نم ملسم هاورو «هجولا اذه
 نب مساقلا يمع انثدح .دمح نب مدقم انثدح :رخآ عضوم يف يراخبلا لاقو

 هللا لوسر نإ :لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع «عفان نع «هللاديبع نع «ىيحي

 دع ثيدحلا اذه يفو «عباصأ ةسمخ دع هيفو «نيخيشلا طرش ىلع دنسب دمحأ دنسم يف ثيدحلا )١(

 .ةرركم قئالخلا نأ باوصلاو «عباصأ ةتس



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سلب اتنشبإبسس0)

 مث «هنيميب ءاسلا نوكتو ء«عبصإ ىلع نيضرألا ةمايقلا موي ضبقي هللا نإ» :لاق كك

 .رخآ هجو نم ملسم هاورو «هجولا اذه نم ًاضيأ هب درفت «كلملا انأ :لوقي

 لوطأو قايسلا اذه نم طسبأ ظفلب رخآ قيرط نم دمحأ مامإلا هاور دقو

 «ةحلط يبأ نب هللادبع نب قاحسإ انأبنأ «ةملس نب نامثع انثدح «نافع انثدح :لاقف

 موي تاذ ةيآلا هذه أرق اي هللا لوسر نأ رمع نبا نع '''مسقم نب هللاديبع نع

 ِةَمَديتْلا م ٠ تت ايم ضَّرَالاَو ورده َّيَح هلأ اورد امو :ربنملا ىلع

 ۷ :رمرلا) 7 تركض اًمَع عنو هلحبس ویو كيوم ت وّسلاو
 :هسفن ىلاعت برلا دجمي «ربديو 5 لبقي اهكرحي هديب اذكه لوقي 4 هللا لوسرو
 ربنملا ةئ هللا لوسرب فجرف ميركلا انأ ءزيزعلا انآ «كلملا انآ ءربكتملا انأ رابجلا انآ

 .ه.أ .(هب نّرخيل انلق ىتح

© 2 2 

 .ربنم نزو ىلع )١(
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 َقَماَيِقلا َموَي ِتاَواَمَّسلا هللا 00 يوطَي» :ًاَع نبا نع مِ و رَم َرَمَع ا س

 و ر ف کک لک ةه مك یتا هَ َنُهَدُحأَي

 َنْيآ كيلا اأ :لوق مك لاب َنْهّذُحأَي م سا َنيِضَرَألا يِوْطَي
 .1؟َنوُربَكَملاَنْبَأ ؟َنوُراَبَج

 يف عبّسلا َنوُضرَألاَو ْعِبّسلا تاَواَمَّسلا ام :َلاَق سابع نب نع ىَوَرَو

 اص ذآ
5 

e 

 .(مُكِدَحَأ دي يف ةَلَدرَحَك الإ ِنَمحَّرلا فنك درک قفز

 0 م 2 ر 0 و ر م

 نبا لاق :لاق ' بهر نبا اًنربخأ . سنوي يِنَئَدَح :" ریرج نبا َلاَقَو
 يف ٌّعبّسلا ُتاَوامَّسلا ام» :يكي هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَث “ر يِلَدَح : "ڍير و ص

2 

 .؛سزُ يف تّ ةعبس مِهاَرَدَك الإ يرل

 لوقت ي هللا ٌلوُسَر ٌتعجحَس :-ُهنَع هللا َىضَرَ- رد وبا لات :ّلاَقَو

 ت 2 ب ا 7 ر ےک و و
E 

 ماع ِة دم سمح اهيل يتلا اينّدلا ِءاَمّسلا َنيَي» :َلاَق ”ِدوُعسَم نبا نَعَو

 .هناحبس هللا ةمظع ىلع ليلد هيف )١(

 ركذي ملو ,نمحر لل فكلا تابثإ هيفف تبث اذإف هيف يأرلل لاج ال امم سابع نبا نع رثألا اذه (؟)

 ال اهنإو هقرط عبتت هنإ هل ةيشاح يف ناهيلس خيشلا لاقو «هقرط «ديجملا حتف» بحاص حراشلا

 .حرشلا ريغ يهو ديحوتلا باتك ىلع ةيشاحلا هذهو ءاهب سأب

 .ةنس 91 شاع ه7*١٠ ماع يفوتو ه1 “١1 ةنس دلو .«راثآلا بيذهت» باتكو «ريسفتلا» بحاص (۳)

 .ىلعألادبع نبا وه )٤(

 .يرصملا (5)

 .فيعض وهو ملس نب ديز نب نمحر لادبع وه (5)

 .فيعض ثيدحلاف ؛رمع ىلوم ملسأ نب ديز وه (۷)
 .عوفرملا مكح هلف يأرلاب لاقي ال اذه لثم (۸)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سما:

 ةَ سمح يلو وب ٍةعباَّسلا ِءاَمّسلا نيبو ماع ةي  ِءاََسَو ءس لک نيَو

 قوق هللاَو . ا قوق ُشرَعلاَو ماع ِة ةَعَم سمخ ءاَلاَو ٌيِبركلا نيبو ماع

 “واک نع يدهم نبا ُهَجّرخَأ] «مكِلاَعَأ نم ٌءىَش ِهِبَلَع ىم ال ءٍشرَعلا

 .[هللاِدبَع نع “رز نع * مِصاَع نڪ ءَةَمَلَس نبا

 .ٌقرط هلو :َلاَق .- لاحت هللا ُهَمحَر - تبذل ظِفاَلا لا

 :يديمحلا لاقو «ملسم ةياور يف اذك .ثيدحلا «رمع نبا نع ملسلولا :هلوق

 نم يراخبلا هجرخأو «هيبأ نع ماس ثيدح نم ملسم دنع يهو «متآ يهو

 موي ضبقي هللا نإ) :لاق -|مهنع هللا يضر- رمع نبا نع «عفان نع «هللاديبع ثيدح

 نب هللاديبع ثيدح نم ملسم هجرخأو «(هنيميب ءامسلا نوكتو «نيضرألا ةمايقلا
0 

02 

 «هتردق ميظعو هللا ةمظع ىلع لدت اهانعم يف امو ثيداحألا هذهو :تلق

 ىتح هللا لضف نم كلذو «ماع ةئمسخب ضرألا نع ءامسلا دعب ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذه )١(

 تارئاط نامزلا رخآ يف يتأي هنأ هنم ىلاعت هملعي الو ةرجش وأ لبج ىلع دعص نم نكمتي

 ال ىتحو ءاوجألا يف ناريطلا نم اونكمتي ىتحو وجلا تاقبط يف ريطت ةيئاضف تابكرمو

 اسيل رمقلاو سمشلاو «ةئمسمخ ءاس لك فثك نأ ىلع لدي ام ءاجو .ءءاوهلا صقن نم اوقنتخم

 تسيل ءامسلاو «ءابسلا نود ةصاخ كالفأ يف لب موجنلا كلذكو «ةعبارلا الو ايندلا ءابسلا يف

 حتفتسا -مالسلاو ةالصلا (هيلع- ليربج هبحص ةي يبنلاب جرع امل هنأ كلذ ىلع لدي ةفافش

 .اذه نم اولأسي ملو امهوأرل ةفافش تناك ولف اذه نم ليقف ليربج

 .فورعم ةقث (۲)
 .فورعم ةقث (۳)

 .فورعم ةقث ؛دوجنلا يبأ نبا (6)

 .شيبح نبا (0)

 .«ولعلا» باتك يف (6)
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 «هتاقولخ بئاجعو «هتافصب هدابع ىلإ ىلاعتو هناحبس فرعت دقو .هتاقولخم مظعو

 ىلع لدتو «هتيهإو هتيبوبر يف هل كيرش ال هدحو دوبعملا هنأو هلاك ىلع لدت اهلكو

 «ليطعت الب ًاهيزنتو ليثمت الب ًاتابثإ هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع تافصلا تابثإ
 اهتمتأو ةمألا فلس هيلعو ةنسلاو باتكلا صوصن هيلع تلد يذلا وه اذهو

 .ناهيإلاو مالسإلا ىلع مهرثأ ىفتقاو .ناسحإب مهعبت نمو

 تافص ركذب هبر يي يبنلا ميظعت نم ةحيحصلا ثيداحألا هذه يف ام لمأتو

 نم هللا نع هب اوربخأ ايف '''دوهيلا هقيدصتو هلالجو هتمظعب قيلي ام ىلع هلاك

 هشرع ىلع ىلاعت هللا ولع تابثإ نم اهيف ام لمأتو «هتمظع ىلع لدت يتلا تافصلا

 هيبشت ىلع لدت اهنإ وأ ءدارم ريغ اهرهاظ نإ :اهنم ءيش يف ايب يبنلا لقي ملو
 هب لمكأ هللا نإف ءهتمأ هنيمأ هغّلب ًاقح اذه ناك ولف «هقلخ تافصب هللا تافص

 هبحصو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص نيبملا غالبلا غّلبف ةمعنلا هب متأو نيدلا

 ام ولم مهيبن نع -مهنع هللا يضر- ةباحصلا ىقلتو «نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو

 امو هللا باتكب اونمآو «هب اونمآف هلالج توعنو هلاك تافص نم هبر هب فصو

 انما نوم املا يف وحلا و :ىلاعت لاق اک ءالعو الج مہر تافص نم هنمضت

 ةمئألاو مهوعباتو ناسحإب مه نوعباتلا كلذكو «۷ :نارمع لآ) 4 ابر دنع نم کپ

 قلو هلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو اب هللا اوفصو مهلك ءاهقفلاو نيثدحملا نم

 هنإ الو دارم ريغ اهرهاظ نإ :مهنم دحأ لاق الو «تافصلا نم ًائيش اودحجي ملو

 در يف اوفنصف .راكنإلا ةياغ كلذ لاق نم ىلع اوركنأ لب «هيبشتلا اهتابثإ نم مزلي

 .ةعاحلاو ةنسلا لهأ يديأب ةدوجوملا ةفورعملا رابكلا تافنصملا تاهبشلا هذه

 هلوأ نم هللا باتك اذهو :-ىلاعت هللا همحر- ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش لاق

 ةمئألا رئاس مالكو «نيعباتلاو ةباحصلا مالكو لكك هللا لوسر ةنسو هرخآ ىلإ

 .ًارفاك ناك ولو هب ءاج نم لبقي حلا نأ هيفو )١(



 ديمحلا زيزعلا ريسين مس رب بو

 قوف شرعلا قوف هنأو «ءيش لك قوف ىلاعت هللا نأ رهاظ وأ صن وه اهب اهلك ةءولمع

 ُلَمَعْلاَو ُبْيَطلا لكلا دعصي هيل :ىلاعت هلوق لثم هشرع ىلع وتسم تاواهسلا
 رس سو

 لا) 4 اك عفارو كليوَوَتُم نإ ۍسعلی# :ىلاعت هلوقو ۰ :رطاف) 4 دحق حفرت مللصلا

0 
 و رو

 :ىلاعت هلوقو ١64(0 :ءاسنلا) 4 هيل هَل هعقر لب :ىلاعت هلوقو ٥٥(« :نارمع

 ردي # :ىلاعت هلوقو «(4-+ :جراعلا) © ِهّيَلِإ حوُرلاَو ةكحتلَملأ جرت ل جراَمَمْل

8 00 
 نم مهبر نوفاخي ا : ىلاعت هلوقو يف :ةدجسلا) 4 درم ضا َلِ اسلا م رمال

 ام ایج ِضَرَلا ین ام مک َقلَخ < ىلا وه # :ىلاعت هلوقو ٥۰(. :لحنلا)  رهقوف

 مکر کاکا :ىلاعت هلوقو «(14 :ةرفبلا) 4 ولمس َعْبَس َّنُه رق اا ا
 21 004 ل و ع 05 2052 م سس
 راهتلا ليلا ىِشَْعِي شعلا لع ىوسسأ راياد يف سالا ِتولَمَّسلا قلخ ى

 ع حصر Ar 7 دع 1 مر اساس سس خول سچ

 2 اة لاو ككل الأ ویا ت ر ی ت شا لک

 2 kb أ | عض نم رمد دي ا

 ريب توما عمر ی ها : ىلاعت هلوقو 9 ةا هذه 5 نيديحوتلا ركذف ءةيآلا

 َصْرألا َقلَح نمم ليز #3 :ىلاعت هلوقو «(۲ :دعرلا) © شرما وتس هم اور لع ص ر و

 :ىلاعت هلوقو ٤-٥(« :هط) 4( یوسسا ٍشرَعْلا لع ُنَمَحَبلا لا للعلا توما

 5 اخ ورابع نو دب فو ودم ْحَبَسَو ثوم ال ىلا یل علو
e 

 نلمحرلا شيلا لع دك
 یِذْلا هَ

2 

 وسا مث ِواَيَأ َةَنِس يف
 و صر ص کک ےگ 4

 ب امو ضرالاو ِتاَومَّسلا قلخ یَا

 O : ىلاعت هلوقو 0۸-٥۹(« :ناقرفلا) 48 اريبخ وب لسم

 04 ١ أ - 5 ےس ورو صر ص سر

 | ىلع ئوتسا مث ٍماَيَأ َةَّنِس ِدَّنِس ف امه امو ضراْلاَو

 ےس ےس .- >

 ج ےس ر

 ينال لَو نم ونود نم ہک ام شرعل



 يي ديمحلا زيزعلاريسيت

 رف لا ليصل ہرا © یدک ج
O Ejلا ل یک 9 هلوقو «(-4 :  

 ص لز امو اهم جر عام امو رال ف املي شمل لع وتنام رای ٍةَنِس ىف َضرأْلَاَو

 ركذف «(؛ :ديدحلا) 01[ ٌريِصبَوُلمَتاَمِبُهَسأَو کام یا کم وهو ا ايف جرعيامو ِءمّسل

 منيا :ىلاعت هلوقو «هتيؤر مومعو هتطاحإ مومعو هتردق مومعو هملع مومع

 مکی ر رب أ امسا يف نم نأ ما لا ومت ےھ اداب رال مکی فخ نأ كامسلا يف نم

 ريح وکڪ نم ليز # :هلوقو «(1۷ 315 :كلملا» 4 ردن تیک واتم " اً واح

 0 هلوقو «(40 :تلصف) 59

 بس (©) بسلا لما لعل اکرم يل نبا نهدر لاو :ىلاعت هلوقو ١

 ىهتنا .(۳۷ ۳٦ :رفاغ) 4 ابزكح ماقد 5 سوم هل َلِإ َمِلَّطَأَك ِتومَتلَأ

 - همالك

 ةافن ىلع درلا يف هوفنص ايف -ىلاعت هللا مهمحر- '''ةمئألا ركذ دقو :تلق

 نمف نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ مهوحنو ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم تافصلا

 مأ نع ةحيحصلا ديناسألاب هريغو «ولعلا» :باتك يف يبهذلا ظفاحلا هاور ام كلذ

 48 وسا شرما لع نحيل" :ىلاعت هلوق يف تلاق امنأ ايب يبنلا جوز ةملس
 «ناهيإ هب رارقإلاو «لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا :؟"”تلاق (ه :هط)

 تبثو :لاق «حاحص دنياسأب امهريغو يئاكلاللاو رذنملا نبا هاور .رفك هب دوحجلاو

 :نمحر لادبع يبأ نب ةعيبر لئس امل لاق هنأ - ىلاعت هللا همحر - ةنييع نب نايفس نع

 «ةلاسرلا هللا نمو «لوقعم ريغ فيكلاو .لوهجم ريغ ءاوتسالا :لاق ءاوتسالا فيك

e 

 م م

î 
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 .«يسيرملا رشب ىلع درلا» يف يمرادلا ديعس نب نامثعو «دمحأ مامإلا نب هللادبعو يبهذلاك )١(

 .بهذلا ءارب بتكي ميظع مالك (۲)



 ديمحلا زيزعلا ريسيت سل انس ابو

 لخدف كلام دنع انك :بهو نبا لاقو «قيدصتلا انيلعو «غالبلا لوسرلا ىلعو

 ؟ىوتسا فيك .(ه :هط) 4( ئوَمَسأ ٍشَرَعْلا لع نحيل هللادبع ابأ اي :لاقف لجر

 شرعلا ىلع نمحرلا :لاقو ءاضَحْرلا هتذخأو -هللا هحر- كلام قرطأف

 بحاص تنآو «عوفرم هنع «فيك»و ؟فيك :لاقي الو «هسفن فصو |ک «یوتسا

 ىبحي نب ىيحي هاورو «بهو نبا نع حيحص دانسإب يقهيبلا هاور .هوجرخأ ةعدب

 «بجاو هب ناهيإلاو «لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا لاق :هظفلو ءًاضيأ

 .ةعدب هنع لاؤسلاو

 ال مولعم هنأ اوربخأو «هلل ءاوتسالا اوتبثآ فيك مهيلإ رظناف :يبهذلا لاق

 :دهاجم لاق «هحيحص) يف يراخبلا لاق .ةيفيكلا هنع اوفنو ءريسفت ىلإ هظفل جاتحي

 نم دحاو ريغ تعمس :هيوهار نب قاحسإ لاقو «شرعلا لع الع «ىوتسا»

 5 3 1 ع e ها هد 250 كه رمح 8 5 .٠

 ريرج نب دمحم لاقو «عفترا :يأ را ئوتْسُأ ٍشرَمْلاَلَع نحيل :لوقي نيرسفملا

 .عفتراو الع :يأ © ئوَتَسآ ٍششرَمْلاَلَعنَمحَيلا## :ىلاعت هلوق يف يربطلا

 نب هللادبع لوق كلذ نمف مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ يف هدهاوشو

 :-هنع هللا ىضر- ةحاور

 اشيرفاكلا وكم رانلا نأو ّقح هللا دعو نأب تدهش

 انيملاعلا بر شرعلاقوفو فاط ءاملا قوف شرعلا نأو

 “موسم لالا ةكئالم داداش ةككتالمهلمحتو

 قيقش نب نيسحلا نب يلع ىلإ دانسإ حصأب يقهيبلاو مكاحلاو يمرادلا ىورو

 .قرعلا )١(

 .نيملعم :يأ (۲)

 = ةنس هتافو تناكو «داوج «دهاز «دباع «ملاع تبث ةقث مامإ :«بيرقتلا» يف ظفاحلا هيف لاق (۳)



 ديمحلا زيزعلاريسيت

 انثدح :يمرادلا لاق .ةيمهجلا تلاق اى لوقن الو .هقلخ نم نئاب ءىوتسا شرعلا

 :ليق كرابملا نبا نع «قيقش نب نيسحلا نب يلع انثدح «رازبلا حابصلا نب نسح

 .هقلخ نم نئاب شرعلا ىلع ةعباسلا ءامسلا قوف هنأب :لاق ؟انبر فرعن فيك
 هركذ ىلاعت هللا نإ :لوقن نورفاوتم نوعباتلاو انك :يعازوألا لوق مدقت دقو

 .ةنسلا هب تدرو اب نمؤنو «هقلخ نم نئاب هشرع قوف

 ةنسلا لهأ نم نوملسملا عمجأ :«لوصألا» باتك يف يكنملطلا رمع وبأ لاقو

 ةنسلا لهأ عمجأ :ًاضيأ باتكلا اذه يف لاقو «هتاذب هشرع ىلع ىوتسا هللا نأ ىلع

 نع هدنسب قاس مث «زاجملا ىلع ال ةقيقحلا يف هشرع ىلع ىوتسا ىلاعت هللا نأ ىلع
 عمجأ :باتكلا اذه يف لاق مث «ناكم لك يف هملعو «ءاسلا يف هللا :هلوق كلام

 وحنو (؛ :ديدحلا) 4 شام أ کم وو :هلوق ىنعم نأ ةنسلا لهأ نم نوملسملا

 ءاش فيك وتسم هتاذب تاوامسلا قوف هللا نأو «هملع كلذ نأ نآرقلا نم كلذ

 .هباتك يف هظفل اذهو

 ىلع هباتك يف هللا هتبثأ ام اوتبثأ «ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا مالك يف ريثك اذهو

 ةبباشم هنع اوفنو «هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع ةقيقحلا ىلع هلوسر ناسل

 .بابلا اذه يف مهنع كلذ انركذ اك اوفّيكي لو اولثمي لو «نيقولخملا
 «مهرد نب دعجلا وه هشرع قوف هللا نأ ركنأ نم لوأو :يبهذلا ظفاحلا لاقو

 «ةروهشم هتصقو يرشقلا هللادبع نب دلاخ هلتقو «تافصلا عيمج ركنأ كلذكو

 تاهبشلاب اه جتحاو اهرهظأف «ةيمهجلا مامإ ناوفص نب مهجلا هنع ةلاقملا هذه ذخأ

 «يعازوألا لثم رصعلا كلذ ةمئأ هتلاقم ركنأف ''”نيعباتلا رصع رخآ يف كلذ ناكو

 .ةملس نب دامحو «ديز نب دامحو «يروثلاو دعس نب ثيللاو «كلامو ةفينح يبأو

 .ه 1١1/9 ةنس هتافو ًاكلام نإف «نيتنسب كلام دعب ه١18 =

 .اهب ناسارخ ريمأ زوحأ نب مّلس هلتقف (۱)



Oديمحلا زيزعلا ريسيت  

 ىلع ماشلا لهأ مامإ يعازوألا لاقف .ىدهلا ةمئأ نم مهدعب نمو «كرابملا نباو

 هدنسب يرهألا عساولادبع انربخأ ام :ةلاقملا هذه روهظ دنع ةئمو نيسمخلا سأر

 - يرهوجلا يلع نب دمحم ينربخأ .ظفاحلا هللادبع وبأ انأبنأ يقهيبلا ركب يبأ ىلإ

 يعازوألا تعمس يصيصملا ريثك نب دمحم انثدح «مثيهلا نب ب ميهاربإ انثدح -دادغبب

 هب تدرو امب نمؤنو .هشرع قوف هللا نإ :لوقن -نورفاوتم نوعباتلاو- انك :لوقي

 تاقث هتاورو «تافصلا» يف يقهيبلا هجرخأ .هتافص نم ةنسلا

 ًادحأ عسي ال تافصو ءامسأ هلل : -ىلاعت هللا همحر- يعفاشلا مامإلا لاقو

 رذعي هنإف ةجحلا مايق لبق امأو ءرفك هيلع ةجحلا توبث دعب فلاخ نمو ؛اهدر

 لل :لاقف هسفن نع ىفن امك «هيبشتلا هنع يفننو تافصلا هذه تبثنو «لهجلاب

 .«يرابلا حتف» نم ىهتنأ 4© دلا عيسا وه رور ر 2یو 100

9 42 © 



 نک ديمحلا زيزعلاريسيت

 :لئاسم هيف

 موب ةف اًَحيِمَج ُضِراْلاَوإ» :ىلاعت هللا لوق ريسفت :لوألا

 .4 ٍةَمَلَيِعْل

 م لَك هنمز يف نيذلا دوهيلا دنع ةيقاب اهلاثمأو مولعلا هذه نأ :ةيناثلا

 .اهولوأتي لو اهوركني
 .كلذ ريرقتب نآرقلا لزنو .هقّدص يب يبنلل ركذ امل ربحا نأ :ةثلاثلا

 ملعلا اذه ربحلا ركذ امل هيب هللا لوسر نم كحضلا عوقو :ةعبارلا

 .ميظعلا

 نيضرألاو ىنميلا ديلا يف تاوامسلا نأو «نيديلا ركذب حيرصتلا :ةسماخلا

 .ىرخألا يف

 .اهتيمستي حيرصتلا :ةسداسلا

 .كلذ دنع نيريكتملاو نيرابجلا ركذ :ةعباسلا

 .«مكدحأ فك يف ةلدرخك» :هلوق :ةنماثلا

 .ءامسلا ىلإ ةبسنلاب يسركلا مظع :ةعساتلا

 .يسركلا ىلإ ةبسنلاب شرعلا مظع :ةرشاعلا

 .ءاملاو يسركلا ريغ شرعلا نأ :ةرشع ةيداحلا

 .ءامس ىلإ ءامس لك نيب مك :ةرشع ةيناثلا

 .يسركلاو ةعباسلا ءامسلا نيب مك :ةرشع ةثلاثلا

 .ءاملاو يسركلا نيب مك :ةرشع ةعبارلا

 .ءاملا قوف شرعلا نأ :ةرشع ةسماخلا

 .شرعلا قوف هللا نأ :ةرشع ةسداسلا



a CDديمحلا زيزعلا ريسيت  

 .ضرألاو ءامسلا نيب مك :ةرشع ةعباسلا

 .ةنس ةئمسمخ ءامس لك فثك :ةرشع ةئماثلا

 ةئمسمحخ هالعأو هلفسأ تاوامسلا قوف يذلا رحبلا نأ :ةرشع ةعساتلا

 .ملعأ هللاو .ةنس



 ص ديمحلا زيزعلاريسيت

 :ةل هللا لوُسَر لاق :َلاَق هع هللا َيِضَر- بِلَطادبَع نب ٍساّبَعلا نَعَو

 عَ لا :اَنلُق ؟ٍِضْرَألاَو ءاَمّسلا نيب مك َنوُرْدَت له»

 لك فك و قنس ةو ةر ءس لإ ءس لک نمو دنس ةو هريس
 هلَفْسَأ َنْيَب ٌرْخَب شرعلاَو ةَعباَسلا ِءاَسلا َنيََو س ةو هرم ٍءاََس

 عيّن ِهْيَلَع ىَمْحِي سيلو كلذ قوق لاَ ِهْللاَو ءٍضْرَلَو اعلا َنْ اك لغ

 .[ةْربَغَو دود وب ُةَجَرْخَأ] . مآ ينب ب لاا ْنِم

 Û 6 1ك 1

0 0 
 خا

00 
 عع امأ الما

 تا

 ًارصتخم -هللا هحر- فنصملا هقاس «"”بلطملا دبع نب سابعلا نع» :هلوق

 يف ءاحطبلا يف تنك :لاق بلطملادبع نب سابعلا نع «دواد يبأ ¿ ننس» يف يذلاو

 نوُمست ام» :لاقف ءاهيلإ رظنف ةباحس مهب ترمف ةي هللا لوسر مهيف ةباصع

 :اولاق .«نانعلاو» :لاق نزملاو :اولاق «نزملاو» :لاق .«باحسلا :اولاق «؟هذه

 ءامسلا نيب ام دعب نوردت لهو» :لاق ءًاديج نانعلا نقتأ مل :دواد وبأ لاق «نانعلاو

 ثالث وأ «ناتنثا وأ ,ةدحاو امإ امهنيب ام دعب نإ) :لاق «يردن ال اولاق «؟ضرألاو

 قوف مث «تاوامس عبس دع ىتح «كلذك اهقوف يتلا ءاسلا مث ءةنس نوعبسو

 لاعوأ ةينامث كلذ قوف مث «ءامس ىلإ ءامس نيب ام لثم هالعأو هلفسأ نيب رحب ةعباسلا

 نيب «شرعلا مهروهظ ىلع مث ءامس ىلإ ءامس نيب ام لثم مهبكرو مهفالظأ نيب
 نباو يذمرتلا هجرخأو .«كلذ قوف هللا مث .ءامس ىلإ ءامس نیب امك هالعأو هلفسأ

 دواد وبأ هاور :يبهذلا ظفاحلا لاقو بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو «هجام

 سابعلا نم فنحألا عامسب هفعض نم مهنمو هنسح نم مهنم سابعلا ثيدح )١(

 دهاوشلا نم اذه نكل «فيعض ثيدحلاف ؛ةلاهج هيف :يبهذلا لاق .ةريمع نب هللادبع هدنس يف (؟)

 :ةدعاقلا نكلو رصحت ال ولعلا ىلع تلد يتلا ةنسلاو باتكلا نم صوصنلاف الإو تاعباتملاو

 .لوصألا نم اهريغ يف زوجي ال ام دهاوشلاو تاعباتملا يف زوجي



 ديمحلا زيزعلا ريسين ©

 ىلإ ءامس نيب ام» :هيفو ةريره يأ ثيدح نم هوحن يذمرتلا ىورو «نسح دانسإب

 ريس ىلع وه ماع ةئمسمخب كلذ ريدقت نأل ؛امهنيب ةافانم الو «ماع ةئمسمخ ءامس

 نيبو اننيب :لاقي نأ حصي هنأل ؛ديربلا ريس ىلع ةنس نوعبسو فّينو «ًالثم '''ةلفاقلا

 ىورو «ديربلا ريس رابتعاب مايأ ةثالثو «ةداعلا ريس رابتعاب ًاموي نورشع رصم

 .همالك رخآ اذه .هفقوف "كاس نع ثيدحلا اذه ضعب كيرش

 «تاكحملا تايآلا يف مدقت اك هشرع قوف هللا نأب حيرصتلا هيف :تلق

 اذهو «مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا مالك ينو «ةحيحصلا ثيداحألاو

 ةرثكل «هفعض نم لوقب ةربع الو ءامجريغو «نيحيحصلا» يف دهاوش هل ثيدحلا

 .اهرهاوظ نع اهفرصو ءاهعفد ليحتسي يتلا هدهاوش
 هنأو «هتاقولغ مظعو .هلاكو هللا ةمظع ىلع لدي هلاثمأك ثيدحلا اذهو

 3 هللا لوسر اهب هفصوو «هباتك يف هسفن اهب فصو يتلا لامكلا تافصب فصتملا

 هللابو .هاوس ام نود «هل كيرش ال هدحو دوبعملا وه هنأو .هتردق لامك ىلع لديو

 .قيفوتلا

 هبحصو هلآ ىلعو «دمح انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .نيعمج ا

GQ 2 

 «بيذهتلا» يف ظفاحلا هنع لاق ءيفوكلا ةريغملا وبأ يركبلا لهذلا سوأ نب برح نب كامس وه (؟)

 .ةقث قودص متاح وبأ لاقو «سانلا مايأو رعشلاب املاع احيصف ناك
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 یوا ے9 یج
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 ديمحلا زيرعلاريسيت

 باتكلا سرهف

 O0 esses حراشلا ةمدقم

 FP sss فلؤملا ةمدقم حرش

 OO esses بونذلا نم رفكي امو ديح وتلا لضف باب

 AY ns باسح رغب ةنجلا لخد ديح وتلا ققح نم باب

 ee sss كرشلا نم فوخلا باب

 NV ns هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 TQ ss هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب

 .EE) us هعفد وأ ءالبلا عفرل اهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب

 JO esses مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 ns امهوحنو رجح وأ ةرجشب كرت نم باب

 ا هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 e هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب

 ا هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب

 00 هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب

 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 50 4 وُ مو انیس نخ ال ام نوکر شیآ ل: :ّلاَعَت هللا لوق باب

 ۲۷۲...( یَا وثق کیر ل ادام أواه نعرا یک :َلاَعَت هللا لوق باب
 YAT sss ةعافشلا باب

 FQ 4 ےب نم ىرَجتال كن ل : اع هللا لوق باب

 كلل ...نيحلاصلا يف ولغلا وه مهنيد مهكرت مدآ ينب رفك ببس نأ يف ءاج ام باب



Oديمحلا زيزعلا ريسيت سلس لااا  

 ٠٠١ | .هللا نود نم دبعت ًاناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف ولغلا نأ ءاج ام باب

 ۳ قيرط لك هدسو ديحوتلا بانج ةي ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب

 e كرشلا ىلإ لصوي

 FA ÎÛ assesses ناث الا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 GY sss رحسلا يف ءاج ام باب

 EFO sass مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 EEA | لل ل لل همم ممم عمم همم همم همم مم ممل ةرشنلا يف ءاج ام باب

 GOO) esses ريطتلا يف ءاج ام باب

 م 00 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ا ل ميجنتلا يف ءاج ام باب

 E ns ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب

 بوب ادادنآ هللا نود نم دَ ب س سالا مو # : :َلاَحَت هللا ُلوَق بايب
0۹¥ 1 ١ 

n 4 لا تشک 

 هام ِنوُهاَحَو مشوا 55,5 ءال فو وک نا 5 اکل امس :َلاَعَت هللا لوق باب

 ملء. رول
 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع 4 نيمو نإ

 2 ع سرع ل 2 0 وع ص

 5 مث نإ اوُصَوَنف وللا لوا :لا عت هللا لوق باب

 يلا ال

 مولا إ نار کم نمای ہا ر کم اوما فأ # :َلاَعَت هللا لوق باب
 و اس کک ا

 To هدبع اذإ فيكف حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا نم ءاج ام باب

oo 

0۰ 

 ةالا/



 سسس الل ديمحلا زيزعلاريسيت

 OAV |e ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب

 ۷ همرح ام ليلحت وأ هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب

 م هللا نود نم ًابابرأ مهذختا دقف هللا

 ہر ےس کک 0 24 00 مس ووو 2 ص 8
 اموكيلإ ارنا آمي اوما مھ نوم دل للرد م :ّلاَحَت هلل الا لوق باب

 1 ١ 51١
 ... & ءوبأوُرفُكَي نأ اورا دقو وتوم َلِإاومَكاَحَتي نأ ودیر كلب نم ل

 00 تافصلاو ءامسألا نم ًائيش دحج نم باب

 EE ss 4# ورک رش لآ تمعن نرخی 8 :َلاَعَت هللا لوق باب

 O° ss © ومت او اًداَدَن ا ری اوت تخ الفل :هللا لوق باب

 TTY cesses هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب

 NE sss تئشو هللا ءاش ام لوق باب

 VP esses هللا ىذآ دقف رهدلا ٌبس نم باب |

 VA esses هوحنو ةاضقلا يضاقب يمستلا باب

 AY | es كلذ لجأل مسالا رييغتو ىلاعت هللا ءامسأ مارتحا باب

 TAO esses لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 و وقيل هم ارض دعب نم اَمر هدأ َنَلَو 8 :ىلاَعَت هللا لوق باب

 0 ك همي هال أموات

 0 1 نوکر ا رک

 4 تروُدِحُنُي نرل اردو اهي ۂوعدا یسک الآ یوا َلاَعَت هللا لوق باب

 n 4 دیسان
 ج ساس

VYهللا ىلع مالسلا لاقي ال باب  e 



 ديمحلا زيزعلا ريسيت مم لبس«

 es تئش نإ يل رفغا مهللا لوق باب

 eee ينمأو يدبع لوقي ال باب

 esen neee هللاب لتس نم دري ال باب

 ا ةنجلا الإ هللا هج وب لأسي ال باب

 e 4 ہل لک رم لآ نل لق وی نع رمل هر A 7 31 لس رج جم هج
u" 

 see هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

 0 ل هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال باب

 قرط هدسو ,ديحوتلا ىم يب يبنلا ةيامح يفءاج ام باب

 0 # مرده ىح هلا اورد امو # :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب
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 2( و نع
 یوزر ين سك
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